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't \lias een stnrrrrachtige

Octol:eravond van 't
j"rar 1438. Willern l-leinsz, de jonge veerman ûp
'lVesterschelde,
cle l-lonte of
die sedert den SintElisabethsvloed van I 4t4 zao rbreed was gerroîden, legcle zijn boct vast aan 't hoofd te Eertinge
ten Noorden van Eekloo.
--- Nu vaart ge toch niet meer over? klonk
het van den dijk.
* Neen,.Marijke... 't zou spelen ziln met 't
leven. 't Waait hard, rnaar 't wordt nog erger,
antwoordde Willean, toen hij bij een meisje val
even in den twintig stond.
Er zijn toclr, nog vreerndeiingerr in de
- hernam Marijke.
buurt,
*- 'Waar

--- lk

danl

ontrnoette ze aan de hoeve varr Krelis.
-_* H,n vroegen ze naar 't veer?
*- O, neen... ik heb niet met hen gesproken.
Ze zagen er rne te schuw uit.

-t*

--- ltl"

nls ze naar ZeelanC willen, rnoeten :re
wacfrteu tol lnurgen. Ïh w-eag hqrl lelrr:l va-.ir) p,L\!,
ragicrs crt't nrijrie r:ir:t rnee.r'...

--- tincls is nog eete schip. ..

__ O, ik heb er wel vier gekruist. Ze kunnen
beter tegen den storrn dan mijn schuit. 't Is fi:genwoc,rdig clruk op de l-lonte. 't ls oF cr .;tel
schepen naar Antwerpen nriiller-1.
--- En Brugge gaat achterui.t.
_* -l*, dat hor:r ik dikwijl.s zeggen. 't Is jainiîier, ,rrra,nr het Zlvin, het water naar Brugge, veïzandt. En ook, er is te Brugge zooveel twist en
slat doet schade aan clerr handel. Antu'erpen lrr;rri
als havenstad op. Ën de k,:oplieden zr:qrjea, dal
ze ey goed lbehandeld worden. De lSru.girc;liriÊe,:
zijn klttrad op Antlverpen. Ja, de een :*ijn d,rull,
is de ander zijn brood.

lffillern Hài*ut was met Marijke

Zij

\4r,-,t û;,[.;ie,

woonde daar ln'at '/er:der irii haar
oucters, cok buiten Rertinge.
Maar seclert is Ëertinge door de goiven w-eggerukt. evenals neeer dorpen in eiie strer:]c.
*-- .la, de wind bulcnert geweldig, zei l\ilarijke.
God zij de zeelie eenadig en ook ons, wanï als
de dijk breetr<t, zitten we in cle elie,nde,
Kc,m, k-oni, niet tr'i:eererl" VIanii:er... Ili'^i,
- ik rr halen nret rnijn bcot.
zou
wandelcl.

-",--

t)

-_.-

.Te harl.ien elliaar lief" Wille',m Heinsz .tr Marijke, al sprir-,kein ze Cearr-,ver niei. Maar ze lvarerl
beste buren in de
'.verig.:ris eenzâme wijk l:ii c{en

stroom.

Marijkr, ',nienschte \Ville,m goeden avond en
trur-{ }eanr rvoning binnen. De veerman keercle terils en besaf zich nerar zijn huisje, dichter hij den
ciii!': Hlj woonde er met zijn orrde moeder. Varder
rva.s al iaren dcrod.
In den haard br;rndde een turfvuur. Moeder
1ln{ lXr'ilierns eten reeds klaar gezet.
*- l,igr Ce L,oot goecl.l,lai:..":T,
vast, jo:rngen) vroerg de
r)r,'1(' 1./r{!,.r1.r. ]l}r,, r,iintl
zçç iir de schcluw,
- .l 'l is }.r,t'aad lr{ler, moecler, tî14ërr 1'o.)1"

".
cl* l,ror:t geen nood.

**. \,"ciÏ'; zal er

komen.
.-.-"

Ik

z:e:l

dezen ar.ond

wel uiet

rnei"r

rriet rleer ûver. "t Zou te gevaarlijk

ziin.

-*-'f

\{,Iordt elk o,'oS4errblilc wildr:r, het weer...
wind z':o huilt.." fwee rvater.rioecleil heb ik betrr:efri... beide hecren c,p St.
i:iisa;beths'.iag. ( I ) Vooral de eerste vloed waç
verschrikkelijk. . .
\X,/illern l'acl 't rrerl-ranl a! dll*u'ijls gehoord,
r::ra;:r rijlr moeder sr]:leen mner tuf zich zelve als
icri llr.:lrl lrt :;::rel;en en eri: r,< Tegen clen avCrnd

ili

J:*:l: b,ai:rs als cie

iit

I0

I'lot'e,rmhet.

begon het te l/aaien, in den nacht stormde het,
s morgens was 't nog erger. Overal luidden de
'l<lolçken, te Assene,.ie, te N4oerkerk, te Peerboom,
te Biervliet".. Mijn vader kwana ronC acht uur
in huis gestorrnd. << Vluchtenl >> riep hij. << lle
dijken zijn door! >> We snelden naar Biervliet...
daar waren sterke huizen, totrerrs, daar lagen *crk
veel schepen. 't 'Was hoog tiid, we bevonden
ons nog n*rel een kwartier van rïe stad toen 't
water reeds aanstroornde... Moeder droeg ons
jongste zusje in haar arrn, vader een broertje, ik
hietrd twee andei:en bij de hancl. Ons huisraacl
hadden we achter gelaten... Er waren veel vluchtelingen in de stad. 'lVe rnochten in de kerk verblijven. Boven ons stormde al maar door de groote klok. De wind gierde langs 't dak en r,r'ierp veel
ruiten in. De Tnanrfen stalçen r{e gaten toe rnet
planken en doel*en. O, die dag! Drie uren ver
overstrcçomde 't Vrije v.:n l3rugge en de 'rier Arnbachten. Lijken van menschen en dieren drev'en
rond" 't Water otroornde weldra de ,kerk binnen
tot aan het hoogaltaar en wij m,oesten op de galerijen, oc,k op 't doxe,,al en in den teiren. 't I-eeT;
of de wereld vergine. Eindelijk bedaarde de
storm. l\taar ',wellç, eeil verwoesting! De Honte
was veel ibreeder en <lieper geworden, echter ten
koste van vruchtJ:a.ar land, t{at n'let 'hoeven en
huizen verzwolgen lqas. Wij keerden hier naar

,[,ertinge

terug.
""u-u_t*"t-

bouwde een nieuwe; wij waren doodaru-n. Geluk.
kig hwarn er hulp uit de sted,en. En wonderlijk,
zoo is de weg ontstaan, voor de groote schepen,
welke tegenwoordig liever te Antwerpen wiilen
zijn, dan te Brugge. Hoor toch den wind!
Maak u niet ongerust ! 't Is of ik stemmen
hoor; zou eï clan t'och nog volk komen?
-_ Gij zet niemanc{ meer over, Willem, 't is
geen weer; Sij behoeft uw leven niet te wagen
zonder noodzaak!
Er ra'erd nu luid op de deur geklopt en Willem
deed vlug open. Vijf groote, lçloeke kerels traden
binnen. Ze waren gehuld in wijde mantels, en
droegen breede, neerhangende hoeden, die hun
gelaar gedeeltelijk bedekten.
De mannen, die Marijke gezien heeft,
- Willem.
dacht
Waaïlnede ]<an ik u dienen, heeren] vroeg
hij.
Wij moeten droog hout en stroo hebben el'r
- goede lantaarn, want de onze is gebroken,
een
antwoordde hij, die de overste scheen.
Wilt ge buiten kampeeren) Het is geen
weer om over te varen, maar ge kunt hier sohuilen, zei Willem.
.* Bernoei u niet met onze zaken en gehoorzaarr, Trlaar vlug!... snauwde de vreerndeling.
Droog hout, stroo en een goede lantaarn t' Zie,

*5*

gij moogt kiezen tusschen een flink loon of

een

stoot tusschen de ribben'
Wat wilt ge dan tochl rrroeg nu de moeder

toon.
op
'- angstigen
H""a u rnaar koes, oude vrouw' en ga liever te bed, ge zit daar te knikkebollen van den
vaak. En gij, jongen, geef ons wat we vragen'
want ge talmt onverdraaglijk'
* bo* het maar, Wille'rn, drong zijn moeder
aan.

Dat is ten rninste wijs gesproken, oude
vrouw, uw lieve jongen heeft niets te vreezen'
hij rnaaï doet wat we zeggen'
als
---*.'Volgt
mij dan naar 't schuurtje-; daar ligt

in overvloed en hier is de lantaarn
"ùoo
;;;';il" veerrboot. Ik hoop' dat ik ze terug zal'
sPrak Willem'
lcrijgen,
--":
Éla'lt geld om er morgen wel drte nieuwe
gierig'- '
voor te Loop"n, ge merkt, wij zijn niet
de
Ën nu houi.n Jt'oo"' maar ontsteek eerst
kuilen
vol
is
landË"r"*", *ant dit vervloekte
verslijkgoten, waar'men den nelc breekt of

hout en

"n
zuipt.

---ivitl**

deed wat men van h-em verlangde 9n

trad met d" *t""*n buiten' Na een kwartier
hij terug en zei:
keerde
'-"-*-2"'"ijn
Ëeen, moeder! Ruw volk!

__ f-""fiif.* k*'"iu' jongen; maaÏ wat zouden

zeuitvoeren?

*6F

iL tal ut
weten, mo.der, hernarii
"poedigvan een spijker
de zoon, zijn mantel
aan den
lruur nernende.
* Gaat ge nog uitl
J., ik vertrorrw d'ie vreernden niet; 't kon,
den wel zeero,overs zijn !
* Jongen toch!

Er zwerft allerlei volk rond. Er wordt ge- tot in het Zwi'n.en nu de scheepvaart hier
yoofd
steeds druklcer wordt, kunnen zullçe gasten naar
hier trekken.
* Willem, blijf liever thuis!
Ik moet er uit, moeder! Ik ben veerman,
ja"-maar ook toezichter aan 't strand en 't is mijn
pl'icht eens te zien, wat die kerels hier lcomen
doen.

't is uw plicht, maar zult ge voorzichtig

Ja,
- kindl)
zijn,
-- hlaluurlijk, rnoeder... Ik toon me aan hen
niet, wees gerust. Ga naar uw kooi en slaap!
frlsgn, neen, iik blijf op tot ge teruekeert.
-V/illern trad buiten. Ginds zweefde de ian-

tâarn als een dwaallicht over 't land. De veerman
wist dus al dadelijk, in welke richting de vreernt{elingen waren gegaan.
*'* lt{aar cle kil, mompelde hij. Zeker zijn het
rilcvels, clie een urf ander schip op de banken willen lokken. Maar ik bnr er ook nogl

'Wili*n, gewoon tegen ien wind te worsteien;
kwa,,m spoediger vooruit dan de vredmdelingen
en weldra was hii dicht bij hen. Nu ,moest hij
zeer voarzichtig zijn, want als ze hem ontdekten,
zouden ze hem dooden. Achter den dijk bleveir
de ,kerels staan.
.- Hier is 't een goede plaats, daar liggen gevaarlijke banken, hoorde Willern een van 't troepje zeggen of liever schreeuwen, want hij moest
zijn stem uitzetten c'm zich verstaanbaar te maken. De Engelschman is niet ver af ... en tien
tegen een, vril hij binnenloopen in plaats van den
stortrn te trotseeren. Daar hij van Antwerpèn
i<omt, zal hij ons licht voor dat van Biervliets
haven aanzien. Het zal hem drommels leeiijk iegenvallen. Zoo zrillen wij de schepen verleeren
naar Antwerpen in plaats rran naar Brugge te
komen.
Willem had genoeg gehoonl. Die kerels maak^
ten een vullr en hingen een lantaarn uii, om aan
schepelingen te doen gelooven, dat er hier een
haven u'as. Ze waren geen gewone roovers, maar
nijdigaards uit Brugge. De Bruggelingen" warerl
naijverig op .Antwerpens toene'rnende scheepvaart en ze wilden de vreemde schippers afkeerig
maken van de Honte, het water naar Antwerpen,
door hun te doen gelooven, dat hier strandboeven
en rôovers hun bedrijf uitoefenden.

Willem was een Vlarning en hij had Brugge's
voorspoed gewenscht boven dien van de Brabantsche stede, Antwerpen, maar om hun haven
te bevoordeeligen, moesten de Bruggelingen tenrninste eerlijke rniddelen gebruiken en geen
schurken afzenden, die arme zeelieden naar den
dood lcJkten.
Het vreernde vaartuig zou stranden; de bemanning en m,isschien ook passagiers moesten
clan o'mkomen.". en zijn lantaarn zou hen lokken
naar den dood! Neen, neen!
En de eerlijke veerrnan rnaakte dadelijk een
plan. Al'leen vermocht hij tegen deze kerels niets
en 't dorp las te ver af. Eer hij hulp gehaald had,
l<on het te laat zijn. Hij rnoest vlug handelen en
de eenige weg tot gelukken was, naar het vertvachte schip te roeien en de zeelieden te waarschuwen. Willem snelde zijwaarts en beklom
den dijk, en zijn harte bonsde, toen hij ginds op
de donikere wateren een lichtje zag. Daar naderde't schip reeds! Neen, er was geen tijd te verIiezen I Had hij tenminste één helper, om mede
de riemen te bewegen.
-_ Marijke! zei hij. Ja, zii is kloek en zij is
ook braaf.
'Willem ijlde naar haar huis en klopte aan.
-_ Wie daar? klonk het.
--"- Ili ben hei. Willern Heinsz...
-. o

".*..,

De deur werd geopend. Binnen zaten de ouders en Marijke.
Is er nood? vroeg de man verschrikt. 't
Stormt.
Neen... tenminste niet aan de dijken...
Cejaagd
verhaald,e Willem war er ,lij a* lit
gebeurde.

Ik moet naar dat schip roeien ! vervolgde

hij.- I,k heb hulp nood,ig!
O, kon ik maar!... Ge weet echter,
aamborstig
ik hen!

hoe

Maar Marijke...

- Ik ga mee! zei "t meisje beslist,
*- Kind ! kreet de moeder. Nu op den stroom,

uw leven...

IIo ga mee, moeder, ik mag het niet laten,
er zijn geen mannen... dan moet ik helpen.
sloeg een doek over het hoofd en ging rnet
-_Z:
Willem mee. Gelukkig lag de boot *"r, .irrà ,r.",
de plaats, waar de b""nett hun valsch vuuï ontstoken hadden, en met vereende il<rachten kon{en de- j_onge lieden ze dieper in 't water br.rrg.,r.
En weldra plasten de riernàn krachtig in den lrloed
en schost 't vaartuig voort, in de
van 't
zwevende licht ginds, 't licht van 't"i"htirrg
zoo bàreigde
vaartuig.
De kustvuren in dien tijd waren gewoonlijk
niets anders dan eenvoudige lantaarns
brurrdende takkebossen of turfhàopen, zoodat"r,
het niet

_ rfl _

tnoesi verwonderen, dat de schepelingen dierr
gloed daar op den di3'k vo,or havenlichten zoude'
houden. En dit bleek wel 't geval te zijn, en reeds
de kapitein bevel gegeven, naar die veilige
\d
plaats koers te zetten, want de storrn *"rd te h-.-

vig.
- Eensklaps klonk uit zee een vleefind geluid,
dat drra een m,enschenstem bleek te zijn. Will"*
en Marijke hadden het vaartuig bereikt, doch
mochten het niet te dricht naderen, warrt ,hun
ranke boot zou er tegen verbrijzeld worden.
't Duurde geruirnen tijd eer de ,kapitein die
vreemde boodschap begreep. Maar ietnand kende
Vlaarrrsch. En zoo wist men dan aan welk groot
gevaar men ontsnapt was, dank de rechtschapenheid en de,n m,oed dezer eerlijke jonge lieden"

De kapitein \.as verontwaardigd.

Hij

scheen

een man van de daad te zijn. Wat hij nu beval,
was tegen de wetten en 't recht van dit land, en
toch liet hij rnet groot gevaar een boot uitzetten,
bemand door een tiental stoere mannen, die in
d,err gordel hun mes droegen. En die boot volgde
Willems vaartuig en legde aan bij de Vlaamslhe
kustt Willerrn en Marijke trokken hun vaartuig
weer achter den dijk en de jonkman geleidde zijn
koene helpster huiswaarts... Wat er verder geschieden mocht, daar bij 't valsche licht, wef 't

was

't

voorzichtigste er zich niet mede

-Ll-

te

be-

h.",
"r,
Ik lben een Bruggeling, zd hij. En ik

lnoeien. Ma"r met de zeelieden was oolc
meegevaren.

schaam
me, dat er zulke dingen op de Vlaamsche
kust gebeuren.
Hii vroeg 'lVillerns naarn.
Il.

De lcerels van de kil hadden ook het licht op
het water gezien.
't Moet gelukrken* zei de aanvoerder. Een
vreemr{e
kapitein vaart bij zulk weêr 't iiefst niet
door .F{ij komt op ons vuur af; Ha, de Anbwerpenaars zullen woedend zijn, als ze vernemen,
hoe wij hun Honte onveilig maken... Neen, de
Ho,nte mag 't niet winnen van 't Zwin.
En de vijf schurken keken ibegeerig naar 't lichtje
daar op den vloed. Geduldig wachtten ze, bijnn
zeher van hun buit. Zwart staken hun gestalten
af bij 't laaiend vuur. O, ze stonden hier op een
eenzame plaats, ver genoeg van Biervliet en Eer
tinge, o,rn ve,ilig hun snood bedrijf uit te oeienen.
tsij de kil ston'd nog een verlaten huisje. En de
mannen gingen er heen. Ze hadden er te voren
't een en ander gebracht en onder meer drank.
Er bevonden z'ich in de vervallen wonirrg nog
eenige scha,rne,le meuibelen. De eigenaar was een

-t2-

ôngehuwde scû'ripper, die clikwijls voor welken
lveg voer, en nu oolc afwezig bleelç.
De ovenste der ]eerels tracteende zijn mannen.
I)oor hei reia rr lq,on hij het zwalkend licht van
het beloerde schip zien.
*- N*g een tijdje en "t loopt vast! beweerde
cie hootdr'.ran. We drinken op den goeden uitslag.
Ze liacl,ierr al veel gedronhen dien namiddag
en avond. Ïsleits werd ctre deur opengeduwd en
$p{rirrg eeu ,bencle zeelieden binnen.
-- Vryrraaci I schreeurrde de overste.
i:,eir zijner nra"kkers'i'iel reeds gewond neer. i)e
overste trok aijn rnes.
-- Verraad! huiicie hij.

Tlijn gezeilen waren niet zeer rnc,edig. Ëert
lirocp angstig op rJe ta{:ei. Anderen wikien zich
irog ver'Âetten en even werd er gevoc'hten, doch
oie r",:rurvers werden over,rnanritr.

De zeelieden bon.

clen ze.

Ëen heer trad naar voren en zei tot den hoofdrrran:

ii< ken u en gij kent rnij. .
---" Ja, heer l-c,odatre. (le zijt een Bruggeiing,
on ge zult ons getrijk geven, als we u vertellen,
wat ons plan was...
-- U geiijk geven, ais ge eerlijke zeelierJen op
de banken wilt lokken bij storne !
-- In 'i belang van Brugge, We werken tegen
Antrrerpen...
---"--

"

De hoofdrnan verteide nu, hoe hij de Honte
een kwaden naam wilde geven.
Zcr.r bestrijdt rnen niet een rnederJinger,
sprak de heer Van Loodale verontwaardigd. Gi.j
cloet Brugge schande aan. Ge zijt nu in de macht
l'a-n deze Engelschen.
-- O, red ons, heer! smeehte de hoofdman.
l\4aiur de zeel,iedr:n waren al ongeduidig orn de
misdacligers te stïafferr. Ze brachten hen naar
htrn boot.
De heer \,'an Loodale, die op 't schip, clat van
Antwerperl nâar l)amme bij Erugge moesL, ais
passagier trnee voer, vroeg de schuldigen aan cie
overheid over te leveren.
h{aar de zeelui zeiden, dat ze zelf wel recht
zouden houclen. Ze hingen de gevangenen, oncianks hur: ge'herm, aan den mast op. En tegen
dern rnorgen wierpen ze de dooclen in zee. 't Ging
irr dien tijd vrreed toe.
De heer van Looclatre had het niet kunnen verhinderen. Hij st;tpte te Dam'rne aan wal, en L,tegaf
zich naar Brugge, werar hij ,blj zi3"n rnoeder woonde in een groot huis. En hrj verteide zijn wedervaren en .sprak inet dankbaarheid van den t.l'*uwen veer'man, \Villenr Heinsz en r,/an iVlarijlce.
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III.
Twee jaren waren verloopen en te Brugge
hadden roerige tooneelen plaats gegrepen. Het
volk stond op tegen heriog Filips van Bourgondië, die de rec,hten der stad schond. De heer van
l-oodi:ule had de partij van 't volk gekozen.
't C)prr:er werd bedvrclngeTr. De hertog reecl
door de stad. Sommigen juichten hem toe, anderen smeelcten om genade voor de stad.
clude en jonge claCeftis
.[rijhr:is zaten een
elkaar. Van'rnorgen harTd,en solme bedroefcl
daten van den hertog de woni'ng doorzocht orn
den heer van tr-,oodale o'p te sporen. Ze zeiden,
dat hij een der aanvoerders r/an den ops,tand was
geweest en op 't schavot rnoest sterven. Maar
de heer van Loodale r,vas gevlucht. Toch was zi'in.
moeder angstig.
jon-- Och, laat ons moerd houclen, sprak de
ge dame, de verloofde van den heer van l-ootlale.
Frarrs zal in Zeeland geraken. Hij [<ent imrners
dien l/ee.rlnlan bij Eertinge, Wiltrern tr-{eirrsz,
waarvan Frij ons diirwijis vertelde. Ën tle brave
nlan brengt Frans wel over de Honte.
Zoa zaten heiclen over c{en geliefde af,wezige
te prater. Ze l*eken e1.en naar buiten, toen de
i)Tr-ret varr c?en'hertclg voorLrij tr,:k.
trn een
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Na den rniddae keerde Betje, de meid, uit een
winkel teïug, en ze sclrreide, toen ze in de hamer
bri cïe twee clames kwam.,
Wat is er? vroeg mevrouw van Loodale.
- Ik iben zoo bang vcnor
miinheer Frans l. . .
-jarnmercle de dienstbode.
----^" O, zes orÏs, is hi3' gegrepen)
--- Nog nietl
--- V,/eet men dan waar hij isl
--- Roode 'lVal'ter, die onzen heer zoo haatte,
rnoet hem b,espied hebben en heeft soldaten van
den hertog rneegekregen orn hem na te jagen.,.
Beicle clarnes ontstelden hevig.
_* R.oode Walter) vroes de jonl<wouw.
-* Dat is de broer van Cen aanvo,erder der
roôirers, vlellre trvee ja.ar geleden op dat Engelsch
lchip aan d'en mast 'v\rerd"n gehang.rr, u,*it"ld*
Betje. Die geschiedenis is irnrners uiÈgeko,hen en
*nder;:ocht door de o*zerheid. En Roode 'Walter
beweerde atrtijd, dat mijn,heer Frans aan dien Engelschen kapitein rezegd had, geen me"Jeijden te
hebben met z,ijn broer en de anderen, ai heeft
rnijnheer Frans ncrg te,n beste voor hen g$pro-

ken.

* J", dat is zoo, zei mevrouw.
-- En nu wil Waiter rvraak nernen. Hij
mijnh_eer Frans gaarne

had
overgelevercl en b.upi.d.t"
hem. Hij zag Fre,rn de stad verlaten, kort và6r de
hertog binnen rulçte. Toen is hij alles gaan vertel-
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len en zei hij dat mijnheer Frans de meeste schuld
aan het oproer had. En nu is hij met soldaten
weg. Ik hoorde het in den winkel vertellen.
'- ft{331 mijnheer Frans is hem ver vooruit,
meende de jonkvrouw.
*. Niet zoo heel ver, hernarn Betje.
\Vgsx hij, waarheen mijnheer Frans is?
- Naar het Noord-Oosten. Hij liegrijpi wel,
dat- mijnheer Frans niet over Sluis kan vluchten.
Bedroefd ging de trouwe Betje naar de keukenO, als ze Frans idhalen, is hij verloren I
- Inevrouw van Loodale. En hij is te voet.
hioeg
De rarcgen zijn zaa slecht. Het weer wordt onstuin,ig. I-{oo, den w'incl tcch' Als de veermau hern
rliaar o\/eï den strocm lvil brengen !
Er was inderdaad storm in aantocht. l)e in
lood gevatte ruitjes van de groote kamer rinl':elden sorns hef,tig.
-- I-aat ons voor Frans bidden ! zei cie jonkvrr)u\A'.

we niet doen, maar dat

is

Ja, rrreer kunrten
-veel. Gc,d zal hem helpen, zei de moeder ont.
i'oei d.
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tv.
Willern Fleinsz, de veerrnan van Eertinge, was
blij, clat hij zijn dagtaak geëindigd had. En verrnr:eid trad hij 's avonds zijn huisje binnen. Hij,
was met Marijhe getrouwd err ze hadden een lief
kirrdje, hun Daantje. Willems moeder was gestorven en Marijke's ouders verbleven in het
Gcnclshuis ie Biervliet.
** t{.uw weer, zei 'Willern, toen hij hrinnen
trad.

*- Zet u bij 't vuur, sprak Marijke. Itc zal
Daantje in zijn kribbetje leggen en dan 't eten
opdienen.

Geef mij den kleine nog even, en lUillem
lfet- het kind o'p zijn hnie rijden, zoodat het kraaide van vreugde.
-- Er zijn veel reizigers geweest, nietwaar)
Wat zou er gaande zijnl vroeg Marijke.
.-- Ik houd hen voor vluchtelingen. Door den
opstand der Bruggelingen tegen den hertog,
zrverven veel bannelingen rond. En ik heb vernomen, dat de hertog alle verdachterr laat aanhouden. Ceen wonder, dat velen, die wat op
hun kerfstok hebben, zich in veiligheid stellen en
liever lan,gs de,kleine veeren g"u.t dun uit druklçe havens te vertrekken.
* Altijd die beroerren, zuchtte Marij,ko.
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de hertog ie toch niet
r,echtvlardig. Hii eischt zwarïe schattingen en'
r"ft""Aa de i.chten' Geen wonder, dat er veei on;;;;;;""" zijni 't Wordt weer z\/aar we'er' MaJ,6, helaaè, rxlaar

r:!1ke.

--- Ja, tie wind buld'ert' Verwacht ge storm?
J^,, maar de

dijk is stevig"' en in den win-

ter-lçomt een sto'rm
oolc weer vlug af.

spoe'dig op' maar neernt soms
'Tililie'rn,

wij zuitren vroeg
-* Zet " bil d" tafei,dat ge vermoeid
ziit' Laat
zie
ilç
t*. ,.rut. g.trç
ik Daantje te slaPen treggen'
E"; ulr later h*u,rr"ht. de dieps'te stilte in de
lrrt, *"to buiten bulderde vervaarlijk de wind en
Honte'
U"iia""
"\K/illu*der opgezweepte
-P;- de golven
luid gebons
een
of
slaap,
in
**"
eir 't v'rl
schieten
J; d"rn, d.ed hemr wakker
"o
oogenblik stond hij al op den vloer'

;;*;.
'" *
ûm Gods wil, doe oPe'n! rieP men'
Witrlem gehoorzaiirnde dadeiijk' tei:'
stûrmde binnen en srneekte:
-* Zet mij over!

.- Met dai weer) zei Willem" Cij

iliarl

waagt

uvt'

lcvett, heer!
O, tal'rn niet... de soldaten van den hertog
de hieien! ik weet' dat gij edelmoe
zitten *ll
"p
dig zijt.
klonk
-* Wiltrc'm, gij kunt rru niet overvarenl
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de stem van N4ar'ijk.. Fioor, hee de wind bulderti
Dan moet ik sterven als een rnisdadiger,

hernarn
de vluchteling wanhopig. En toch deecl
ilc niets anders dan de rechten van ,rnijn volk vercledigerr. O, mijn moeder, mijn bruid t Zie, hier'
is geld, veel geld... geef mij uw boot, gij kunt
een nieuwe koopen. Ik zal alleen var,en...
Alleen varen) Maar, heer...
- Dân heb ik toch ééns kans om te leven;
- ik, dan docden ze me! Breng mij naar uw
btrijf
boot, doe het uit deernis met mijn moeder en
mijn bruid! Ik weet, ciat gij edelmoedig zijt.
-* Marijke! zei de veêrman.
Ëenige oogenblikken zweeg de jonge vrouw.
Willem, zet den heer over, sprak ze dan.
- behoede u beiden.
God
En de veerrnan talmde niet meer. Weldra dol:berde de ranke boot op de baren. De vluchteling
had ook een riem gegrepen en hij riep, orn zich
verstaanhaar te maken:
Goede rnan, zet mij over waar ge wiltl Ala
ik maar in Zeelarrd ben ! Vandaar bereik ik gernakkelijk den vreemde...
't Was een gevaarlijrke tocht en vooral toen de
boot een eind de l-{onte op was pn de inzittenden
de beschutting van den dijk niet meer hadden,
rno'est er geweldig geroeid worden, om den tegenstand van wind en stroo'm te overwinnen.
Go,lven sloegen over boord en weldra zaten bei* * 2'! -'*

de manhen tot aan de enkels in 't water; de
veerman droeg groote vetleeren laarzen en had
r;;;;" hinder-vln, en de vreerndeling dacht wel

aan iets anders dan aan een paar natte voeten'
* Geef rnij uw rienn, riep Wille'rn' Hier is de
hoos, ge moet hoozen!
H. Maagd Maria, ik meende, dat we vergingen! antwJordde de vreerndeling ontsteld' O'
leven voor rnij !
b*ri* nlan' ge waagt uw'Willem,
en wees op uw
* Hoozen, hernam
er zullen nog stortgolven komen"
hoede,
-Wiit"*
roeide nu alieen en zijn arbeid was
maar hij bewaarde zijn kaimte' al begon
't
"*.ur,
1 *;*; in zijn hoofcl te bonsen, gevolg van ziin
na een drul<ken dag'
afgematheid
-M.*, boot
was reeds verder dan $fiilem gede
fr""pt nt"a' Met meer moed nog trok hij aan de
,ie*.r, en weldra berei'kte hij landCrered, rnijnheer, zei hij tot den vreernde-

ling.

* zij" we er) vroeg dez-e,_
*- J", rnaaï we zijn tamelijtr< ver van den weg'
di" d;;d;t "lt""a bàpt. Ça rechts langs den diik'
g. r"it den weg d.r, tind*n en volg dien' ge- be-

reikt Rei,merswaal, waar er genoeg getregenheid
is dm verder te reizen'
* Goede man, ik heb geld in uw woning gelaten" Meer l<an ik niet geven thans'
-* 't Ie te ruim betaald, heer"
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_-

Neen, gij hebt mij 'r leven gered... Willem
Heinsz.
Ge ken't
- Vraag rneme...
--nu niet verder, Ik zal u Iater uw
_
dienst vergelden. goede rnan, thans heb ik te weinig geld bij mii. Gij zijt braaf.
Spr,eek niet langer
loo,n, heer, ik deed
- plicht. Vaarwel nu,over
rnijn
en bedenk, dat Filips
van Bourgondië ootk graaf van Zeeland is.
De _vluchteling belçlo,m den dijk en daalde
-Iangs
de and,ere ziide af, en Willem, na eens flink
ge-hoosd te hebben, aanvaardde den terugtocht.
De wind was h,ern nu guns'tiger, maar de -Honte
werd woeliger en de veerman roeide zoo vlug hij
kon, wetende dat de storrn in kracht toenatn.
Veilig bereikte hij den dijlc; hij trok zijn boot
aan de landzijde.
- ;- Morgen is dit weer niet bedaard, mompelde hij. Van slapen zal er niet veel ko,men.
Toen Willem zijn huis genaderd was" hoorde
hij daar binnen luid getier"
-- Zou er , nu nog volk zijn ) vroeg hij zich
af' Nclgmaals overvaren, neen ik kan ,ri"t ,rr"ur,
waarlijk, iù< X<an niet rneer!
VIug trad hij binnen en. hij schrok, want
krijgsli,eden vulder, het lrleine vertrek, en een
hunner riep lachend:
* Ziet ge wel, clat de muis recht in de val
_

_

looPt!
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-* Doe rnijn rnan geen leed ! srneekte Marijlse,
wie de ruwe soidaten gedwongen hadden bier te
schenlcen en bro,:d met s,pek op te disschen.
** \X/at wi[t ge van rnij] vroeg de veerschipper bredaard?
__ Ha" gij zet vijanden van den graaf over
den stroorn, gij helpt verraders en samenzweerders I tierde een ffran met rood haar.
*- Ik oefen rnijir beroep uit, hernam Willeur
nog L,edaard. Wie het vraagto zet ik over.
Zaa,,maar wij zullen u ergens anders heenzetten, en ge liunt dall eens kenni.s rna'ken rnet
het beroep van <{'en beull Jogens, bindt dien kerel

!

-- Pas 6,p, natler mij nietl schreeuwde \&;rtlern, zijn mes trekicend.
** U nog verzetten tegen de d'ienaren van den

hertng, of behoort ge sû,ms ook tot de partij der
oproerkraaiers] V/ij weten, dat gij rneer vijanden
naar Zeeland hebt gebracht...
-- Ik ondervraag nooit een reiziger, ik ben
geen schout.

-* Di'e waterrat heeft hooge noten op zijn

zangl Bindt hem dan toch, m'annen! hernarn de
aan.roerder. Ge weet, dat ilc, Walter Lijn, u bevelen mag.
'Wiilem poogCe tegenstand te bieden e'n Marijke wilde hern ter hulp snellen, maâr de krijgslag de veerschipIied,en waren talniiiker;-.
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[ier gebond,en ôp den vloer en Marijlie bewusteloos n'evens hern. Het kindje was ontwaakt en
begon luidkeels te schreien.
^- Zet cl,ie wieg buiten! gebood Walter. Vvij
wiltren hier den rnûr€len afwachten, want we zijn
allen doodûp van dat jagen acùrter den verradàr,
rïrâar deze helsche rnuziek kunnen rve missen.
't Geschreeuw van den ,lcleine scheen te werken op 't rnoederhart. Marijlc.e opende de oogen,
spro,n,g recht en greep haar kind uit de wieg, rlie
een d,er soldeniers. buiten de hut wilde brengen.
-* Die schreeuwieelijl< rnoet zwijgen I tierde
de aanvoerder.
Marijke suste Daa"ntje en zette zich somLrer
in een hoek van 't vertrek.
Ge doet schandelij!< onrecht! zei Willenr.
- F{a, ge lcunt weer spreken. 'Wie was urv
- passagier) vroeg Walter.
laatste

_._ Xk ken hem niet.
-*- te zijt een sluwe vos. Twee jaar geleder
hebt gij Viarningen aarl een Ëngelschen i<apitein
overgeleverd.
^- Zeer'oovers...
TV-aJter had gewel,Jig gevloekt, toen hij bemerl<te, Eiat de heer van Loodatre ontkornen was.
Hij zou Willerns komst afwachten, niet o,m ook
over de l*lonte te varen en zijn prooi in Zeeland
na te jagen, warrt daarvoûr vreesde hij te zeer
den stormenden vloed, riraâr om den veerrnan
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Seirarigen te nerrien .r, roodoende toch niet gdheel platzak terug te keeren. Fiij wilde nu over de
gevangenn,emi,ng van zijn broer, twee jaar gelêden, spreleen, ,maar Willern zweeg.
De klok luidt... er is nood! riep eensklaps
ontsteld
Marijke.
'Wat
bazelt ge) Welke nood is er? vroeg

Lijn.
IValter
Een dijrk moet doorgebrol<en zijn !. . . riep
Willem.
Het land overstro'omt... ,h"oi, de klol
stormt... dat is te Biervliet... andere klokken
zullen oork luiden...
De krijgslieden sprongen op, allen hevig verschrikt, want ze kenden dit land met zijn stroomen en dijken, zijn streken en moerassen niet,
en ze gevoelden doodsangçt voor 't water"
-- 'Wat moeten we doen, wijf... spreek! tierde Walter.
Ik weet het niet... hij alleen rkan u helpen!
antwoordcie
Marijke, naar haar man wijzend.
Ontbindt hem ! gebood de aanvoerder.
-Wille,tn was wij.
* Breng ons in veiligheid, dan zullen wc uw
leven sparen, sprak Walter.
_- (6çp1 naar buiten.'.. vlug, iVlarijke... wikkel Daantje in een doek!
Allen snelden uit de hut.
*- Daar is 't water al! riep Willern. Langs
.1D-

hier, Marijke, geef mij 't lçind... Vlug allen,.. te
laat, te laat... het water is er!
Wat dan? tierden cle soldaten in doods-

angst.

Klim

o,p

't dak van mijn huis, ilc ga mijn

boot halen... vlug, 't water rijst.,. Marijke, heip
rnij !
De lcrijgslieden stormden weer de woning binnen en vluchtten naar den zolder. 'lVillem en zijn
vrouw snelden naar den dijk, plassend door het
water, dat hun reeds tot aan de lcnieën rei'kte en
zeer snel steeg. Ze iklomrnen in hun vaartuig, en
Willern bracht het spoedis van den gevaarlijken
dijk weg, want hier dichtbij moesr ee-n bres zijn,
waardoor 't water der Honte rnet geweld binnËnstroomde. Ool' elders waren de dijken bezweken.
Waarom luidde anders de klok van Biervlietl
Marijke drulcte haar ,kind tegen de borst. lVillem roeide uit alle macht. Nu de dood hem en de
zijnen bedreigde. scheen de veerman weer met
nieuwe l<racht bezield"
Err de soldaten? vroeg
- Kan ik niet redden!...deEnvrouw.
-_
zij verdienen
hu_n lot! Sloegen ze u niet in doling? En Daantje
wilden ze in dit noodweer buiten zetten? En mij
naar d'en beul voeren) Ik kan ze nie,t redden, de
boot is te klein. Nader ik het huis, dan willen ze

allen tegeliik mee. .. Ze zullen u met Daantje in
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den vl,oed stootenl Denk niet aan hen, Marijkel
-- Moeten ze dan verdrirrken?
_- Moeten wij ons dan offeren voor hen)...
Ons leven is nu al bedreigd! \Vas de boot groot
genoeg, misschien redde ik hen... rnaar nu is er
niet aan te denl<en! Als wij maar Biervliet bereikerr kunnen t Ze zitten voorloopig veilig.
Ja, 't was een gevaarlijke tocht over het overstrootnde land, g,evaarlijker nog dan die laatste
reis over dc Honte, Rukwinden stootten 't bootje
bijna omver, golven sloegen woest over de inzittenden, en terwijl Marijke met haar linker
hand het kind tegen zich drukte, hoosde ze met
haar rechter het water weg. Andere vaartuigen
nog dobberden op de golven. Uit boomen, en van
dal<en klonken wanhoopskreten, het angstgeschrei van hen, die geen bootje hadd"'tr. Willà*
redde een gezin en toen was zijn schuit vol. Hij
kreeg nu twee helpers crm te roeien.
Koeien loeiden, ossen brulden, schapen blaat'
ten, honde'n blaften, 't doodsgeschreeuw van dieren, welke angstig worstelden tegen den vloed,
Maar uit 't water klonk oo'k wanhoopsge'krijt
van menschen, die van daùçen of uit boomen geslingerd waren.
Na uren van geweldige krachtsinspanning bqreikte Willem eindelijk Biervliet, waar 't water
door de straten joeg en de bewoners ook verschrikt naar de Ï:ovenste vend:ieping waren ge-
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vlucht. Ja, Biervliet werd everïeens bedreigd,
rnaar hier althans was ï-nen eenigszins besclrut'tegen den gewe'ldigen wind, hier waren toch stee..
nen gebouvven, hooge dalçen en torens.
lViliem leidcle vrour^/ en kinrl naar 't Godshuis, vraar cle out'Ïe liedeir op den zolder g"*;ù;;
L^IeIen.

Marijl<e's onders ontvirrgen hun geliefden met
vreugde, war-rt ::e h;rdclen al 't ergs.te g*rrr"**J.---: E* clie soldaten, Willelrnl-vroeg Marijke.
^
O, hun geroep, toen wil' wesvoeren I frog LIi"k;
het mij in de oorenl Willsm, rnoeten .li* Jngehrl"lcigen verdrinlçen ? Zau er niets te doen zijri
voor
hr:;r ? Maar i,k eisch te veel, Willem, gij zijt
zoo
afgemat en ,ge moogt uw leven thans niet- meer

wagen

I

Wille,rn Heinsz voer rnet zijn schuit door de
straf,en van Bienrliet. I-lij zag een boot van cle
sÈad, hen:and door een sohoutslçnecht en gehuur_
de ri:'eier . Hij zei den schoutsknecht, dat"in den
over.çtrne-r'rnclen polcle,r soidaten in noocl verkeer_
den en hoo,:l aan, den redders den weg te wi3.zen.
I)e schuit z,:il,:le uit. lin weer dobb*a" WiftÀ
op rle soive:r. t\Ju zag hij pas de uitgestrektheid
c.la''.: ranrp. In i",*:'rten ti;'d was het lÀd een
zee
!,1d,1irûrdrn.

rlan water!

Zu,; ver de

rblinc

reikte, water, niets

Ërr srinds, fi]eer oostwaarts van
*2S*

Biervliet,

scher:n cie verwçe*ting nog grooter. De zee

haj

er den bodem weggeslagen, den grond uitgehoÏd'
Een der matrozen peilde, voor zoover dit mogelijU-*.* op het h""r, "r, weer geslingerde' rijzende
en
- dalende vaartuig'
* Zeker wel t'iintig voet! riep hij ontsteld'
Ziet gii eïgens huizen of boornen staan?
Het water bedekte ze'
Dalr behoeven wij niet verder te varen'
rnijn huis- was maar laag' Doch
sprale
'fir;i[u*,
soldaten drijven misschien rond'
de
-"n."i""f,,
**r.l d,-r, voortgezet' Willern her[<enHontq:
cie de streek niet meer' De dijk langs de
van
één;
waren
was verdrnrenen, stroorn en land
ilrinstc
geen
J"r, ror*t zijner parochiekerkzag hij
dr*t*tt planken'. meubelen"' lij;;;"6"-ttr
klr, lr.r, menschen en dieren oolc'
__ Daar! riep de veerschipper' Hij sloeg een
't water oP'
haa'le uit, hief iets uit
Een soldaat! lclonk het'
-*-- De aanvoerder is het, rnompelde Willern

veh verzwolg.n. Toen i.rergingen Ë.ertinge, Pceirl:or:rn, Moerkerk en ar:dere plaatsen van de Vier
Ambachten. Ten oosten van Biervliet had de
l-{onte een nieuwen inharn veroverd en het volk,
denkend aan de wr:ede der baren, noernde den
iz*lf Duliaard, welke naam later veranderde in
Braakman.

V.

Bierviiel was in dien tijd een d", bloeiendste
sted,en van Vlaanderen, welvarend door zeevaarthand,el, zoutnerin'g en vooral haringvisscherii. Flier lee$de Willem Beurkelsz, die het kaken
cler haring uitvond, waandoor deze visch voor bederf bewaard kon w,orden en van toen af een ze'er
i'elangrijk handelsartikel werd. Nu is Biervliet
r,ren stil stac{je, door polders van de Braakrna;r
' ,:*cheiden en levend van d,en landbouw. Een ge-'
schi{clerd raam der keik herinnert den bezoelcer
l1og aan Willern lJeukelsz, die voorgestelci worcl.t
zittend op een ,orngeiceerde vischmand.
Maar toen'Wi]lem Heinsz met vrou'w'en kind
rraar Biervliet vluchtte, en er zich na de rarnp
vestigd,e, zag men nog honderden haringbooten
in de haven, en in menige straat en steeg hootde
inen 't geklop der kuipers.
Maar Wiliern genoot nu geen welvaart. Hij
lag ziek in de nauwe l:edstede van 't arm huize'

Verdronken,zooalsziinruwelcerels'Hijheette
'Walter Liin.'" en was uit Brugge'
Hij lier 't lijk weer vallen" '
lag onmachtis
iiJ;;;t L"Ërde terug' Villem
zijn, krachten
van
veel
te
hij had
ir, î.t
van 't
"""""ig;
zolder
den
Nl'urijËe kreeg op

".tti".tt, "teen kranken man te verzorgen'
ôodshuis
-lill;; geduchten watervloed' van den 22en
rhoeo
*utd veel land met dorpen en

d,r*i-i4i0

*30**

*31 *

I

k*, *,rurnan 't fruurgel<J hemr nog te zwaar 'viei ",
En Marijke zat droevig Lrij de wieg van Daantje,
gehuld irr grauwe, sjovele do,eken, en, al bernc,edigde ze haar echtgen'oot, in stilte weende ze tlikwijls.

De vrouw zocht werk, doch de verdiensterr
waren gering en Fiaar man kon niet'herstellen
zonder verkloekend voedsel.
Zekeren naTniddag, toen Nlafijke zich geree<i
maakte om uit te gaan, hopende iets te ûcunnerr
verdienen, werd er op de deur geklopt. Een vis"
schersgezel stak zijn hoofd binnen en zei:
* Vrouw, hier zijn twee bezoekers, c{ie }:ij u
moeten wezen.
__ Mogen wij binnentre<ien ) vroeg een reeds
bejaarde, eerwaardige darne, die vergezeld was
van een schoon rneisje. Willern l{einsz} hernarn
de oudere.
*' Mijn rnan, ciaar in de ,bedstede, heet Wiliern Heinsz, sprak Marijl*e.
De dames waren mevrouw Van Loodale en de
bruid van Frans. Ze vertelden alles van den
vluchteling, die nu in Engeland woonde. Zij gingen naar hern toe. Hij had hun geschreven, hoe
Wi,llem hern gered had. Mevrouw Van LooCaie
hielp nu'Willern, die na zijn herstel een sloep korr
koopen en ee,n welgesteld visscher werd.
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Pate llawin, de sterkste cowboy van 'Iexas, is een laf_

aard, dle bij het eerste revolverschof steeds de vlucht

Hij worrlt bespot door iedereen. Eens moet hij
echter samen met ltill More zijn leven verdedigen en

neemt.

krijgt alzoo onverwachts den

vuurdoop,
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Drukkorij B. Bracke-Van Géert, Wetteren.
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Paus Lucius III kwam el tusschen en er werd den koning, zonder te denken dat hij daardoor
te Senlis in 1183, een yredesverdrag gesloten. de verwijtingen, die hem beleedigd hadden, rechtIlaar die vrecle cluurcle niet lang. De koning vaard.igde. De wraak van ilen vlaamschen prins
van l-rankrijk trachtte Henegouwen, yân Ylaan- 1 tiet zich niet wachten. Hij- overrompelde É["o.deren te scleiden en met dat doel, stookte hlj ] gouwen meù ontzaglijke krijgsmaôhten. Boutrçeedracht tusschen Hendrik van Leuven, neef dewijn, alleen tegen over allen, want zîjn zwavan Philip van den Elsas en Boudewijn van ger deed niets om hem te helpen, rvas te trotsch
Henegouwen, zljn schoonbroeder. Boudewijn werd om te bukken. Hij sloot zich in het kasteel van

EEN RODE BRI]NGT HET BERICHT DA'I PHILIP Y.{II DEN EI,SAS (J\-E&I,EDEIi IS.

tel hem, ile wapens niet meer tegen Frankrijk
te keeren en hij kon aan hare bede en hare

aan het hof genoodigd; daar smeekte zijne doch-

Bergen op, yan waar hij, weenend de verdelging
zijner volkeren, die hij niet kon helpen, bijwoonde.
Ilet volgend jaat ondernam de koning van

tranen niet weerstaan. Terrvijl hlj nog aarzelcle,
was de koning valsch genoeg om te cloen verkondigen, dat zijne afvalligheid reeds volkomen
was. Door die list bedrogen, barstte Philip van
den Elsas in verwijtingen en bedreigingen uit.
'loen yerloor de graaf van Henegouwen zijn gedulil en sloot eintlelijk een geheim verbond met

Frankrijk, zijne werkeloosheid verlateude, het beleg van Amiens; maar eel hij cle Ciiailel lion
meester worden, kwam de graaf de plaats ter
hulp. Hij had al de schutterijen yan Vlaanderen
vereenigcl, en toen hlj zich tegen over het koninklijk leger bevonil, deed hij het tot den strijtl
uitilagen. Philip August wilde toestenrmen; ziine

