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Jur, ge komt we,er uit het cachot, zei tam.
- Krelis
boer
tot een jongen solCaat.
,Oom, ik kan den dienst niet uitstaan, ant.
woordde Jan,
;- ps1 hadt gpr inoeten beclenken voor gé urv
handgeld aanvaardt hebt.
't 'Was in 1775, toen men nog soldaten vooi
geld huurde. En Jan lag in de kaÀrnre te Bergenop-Zoom, nu een stad over d'e Nederlandsche
grens, ten Noorde'n van Antwerpen.
Jan Peeters had op de heide, waar hij als wees
bij een boer uitbesteed wa,s, niet veel goeds uit.
qericht en zijn oom Krelis wist hem te bewegen
dienst te nemen bij het leger. Jan teeL'ende een
verbintenis, zoo goed als hij zijn n,aam krabbeien kon, en stree;k het eerste geld op.
Hij was negentien j,aar en d.rnker van uitzicht.
De andere soldaten hadden hem al gauw Zwarten
Jan genoemd.

-l

Maar de dienst,beviel den jongen niet. Hij had
een hekel aan tucht en orde en kon zoo heftig
naar de heide terug verlangen. Erger was het dat
hij in zijn vrije uren zijn geld verteerde in herbèrgen. Hij was d,ronken in de kazern,e gekomen
en had zich brutaal aangesiel,C.
Daarvoor was hij drie dagen opgesloten, geweest.rNu had men hem *"", ,rri;-g"lat.n. En
oom Krelis nêm zijn neef eçns goed onder han-

Krelis nri:est de plaats nader bepalen en de ka"
pitein stuu;de e,ern patroelje uit, om d'en vluchteling op te sporen,.
Desertie werd strens beteugeld. An'ders zouclen er veel soldaten van door gaan.

den.

Toen moest.|an weer op dienst. Hil '**.r"""rru.
en werkte daarna aan een militair gebouw, dat
hersteld moest worden.
Maar "s avonds rniste men hem in de kazerne.
's Morgen's verscheen hij nog niet.
Oom Krelis werd, bij den kapitein geroepen.
: Uw neef Jan is verdwenren, zei deze. Ik
dlenk drat

hij gedeserteerd is.

De oude tam,boer schrok. [)e kapitein merkte
dit en vroeg:
rHeeft de rakker nnisschien over zulk ee,n
plan gesproken?
O, n€en, kapitein, want dan zou ik, als
- soldaat en ook als bezorgd oom, u dadetrouw

lijk

gewaarschurvd hebben.
Dat dlenk ik ook"." Waar zou de deugniet
- kunnen zijn)
heen
Hij heeft vrienden bij Putten, daar waar
hij vroeg'er woond,e.

_ ., _

Zwarte Jan had inderCaad âe stad verlaten"
Iin 's avonds heel laat kwam irij aan een leemen
Irut ergens tegen Putten, uiaar Daan woon'de,
,'en jonge beruchte strooper.

Daan lag nu toevallig te l:ed, wat niet veel

rr,achten ge,beurde. Jan wekte
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liem, Ein toen Daan

dc stem-van zijn vriend hoorcle, deetl hij dadelijk
open, Blij begroette hij den rnakker.
Ik ben hem gesjee,sd, zei Jan. Ik heb genoeg ven 't scldaatje spelen.
Dat hoor ik met plezier... 'k l-trad, het trou- wel ged,acht. Mo,eten gehoorzamen
wens
aan
oversten, die veel pra,ats hebben, dat is niets

voor u.

Jan at een stuk van een haas en brood, en vertelde van de kazerne en den dienst.
En wat nu? vroeg Daan. 'lVeer bij een boer

werlcen?

H",

ten eerste zoudr:n ze me daar
vandaan
hale n, want ik moet drie jaar dienen en
n'een,

ten tweede, werken, dat is armoê lijden.
O, zoo...
- Ik heb andere plannen.
- Laat eens hooren! Ilc ben nieuwsgi,erig.
-Daan had het turfvuur opgerakeld, *urrt 't-was
een koude Novemberavonil. De twee jonge rlârrnei zaten er bij, en staarden in de grittig" vlam*
men
'k Zou ook kapitein willen zijn, sprak Jan"
Maar lcar:itein van c3n rooversbende. Er L.Lu,
veel reizigers langs de baan van Antwerpen naeï
Bergen-on-Zoam... En we liunnen Ji" hun
vrachtje en nog beter hun beurs ontnemen. 'We
zijn hier niet ver van d,e polders van Zandvliet,
Oorderen, Stabroek, waar rijke ,boeren wonenc

*4-

Waarom zouden we hun gelCkas niet 'eens lich
ten, 'We konden rood'e Broos vragen om mee te
Eloen, en Binus van Kapellen''.
groote Dook, die nergens en
O, ja..'.
"n
overal woont en nu al maar laat liggen, wat tè
heet of te zwaar is.
Dus gij hebt o.oïen naar mijn pl'an, Daan?
*- Zeker... Ik doe mee...
.- 'We moetern ook mreisjes vragen om te hel"
pen. Die kunnen gestolen waïen te Antwerpen
verkoopen.

'i Is of gij het stieltje meer hebt beoefend'
'ï7e!, bii 1 leger heb ik een kamaraad, die
jonùne- over zulk een plannetje sprak' 't Is een
gen van Zeelamd, die daar is moeÛen vluchten
Irn i.*ttd in doling geslagen te hebben' Gilliaam heet hij.
En hij zou ook mee doerr?
- Vast en zeker.. Hij zor-r met ons over de
boeren aanwijzen
kunnen vaïen en rijke'We
Schelde
moieten niet
op 't eiland Zui&Beveland'
altijd in dezelfde streek werLen.. '
Jun, we moeten dat plan uitwerken, her.ru- Dttt. W,e stelen ons rijk. Btt hslfsnr we
genoeg, we verhuizen naar andlere grewe'sten'
De t*"" k.t"ls spraken nog een tijd voort en
dan kroop Jan ook in de ellendige bedstede van
Daan.
Den volgenden, dag negende het. En de twee
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rnakkers bleven binnen. Ze zouden 's avond,s
gaan stroopen.
Maar in d,en namiddag werd de hut omsingeld
door soldaten.
Zwarte Jan sprong verschrikt op. Het was
'echter te laat. Hij kon niet vluchten. De deur
werd open geworpen. Oeladen geweren werden
naar binnen gericht.
Bij 't minste verzet schieten wij u neer !
\,rraarschuwde
een sergeant.
Ik kom wel terug, fluist,erde Jan tot Daan
en-'gewillig gaf hij zich over.
Hij werd geboeid meegeleid naar Bergen'opZoom en in de gevangenis opgesl'oten, aan een
ketting gebonden.

Wat later kwam oom Krelis ,bin'n,engestorrnd'
Ellendige lafaard! riep hij nijdig. Zoo uw
'-woord breken en oolc mij in schan'de !1çn'gen.
Gij rnoet u toch 'niret aantrekken, wât er
rnet mij gebeurt! snauwd,e Jan brutaal'
* Zoo.;. zijt gij niet 't kind van mijn zuster?
IIc had zco gaarne een flink soldaat van u ge-

Was daar ook er vond, kans met Jan te prâted.
I)eze vertelde van zijn plan:
* Ik zal u weg'helpen en dan vluchten we
samen, verzekerde Gilliaam.
's Nachts werd Jan van den kanonbal bevrijd.
Hij sliep dan echter in een hok. Den derden
nacht had Cilliaam er de wacht. Hij.opende de

deur en met Zwarten Jan verliet hij door

.rrraakt! M,aar ge deserteert als een nietwaard'
En de oude tamboer scholC zijn neef nog ge-

*uimen tijd uit.
Jan tol voor den krijgsraad verschijnen' - ln
afwachting moest hij met een kanonbal aan den
llinkervoet op de walien werken, graven en aarde
.!veg vqer*t, Zilt, vriend uit Zeeland Gilliaam'
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een

raam het gebouw.
De twee d,errgnieten vluchtten naar Putten en
konden Daan ontdekken, die aan 't stroopen waa.
Gedrieën ,begaven ze zich verder op de heide,
naar de kanten van Wouw.
Oom Krelis was wanhopig. toen hij dit vernam- Hij vroeg zelf een patroelje te mogen vergezellen,, om zijn neef op te sporen. Maar Zwarte
Jan bleek onvindbaar.

*7 *

II

In dien tijd st,ond op de Fleerengracht te Am
sterdam het fraai,e huis van den koopman Klutz.
'! Ir begin'Maart. De wind vaart àoor de nog
bladerlooze boomen. 't Werd een koude nacht-.
Mijnheer Klutz was ziekelijk en ging vroeg ter
ruste. Ook der 14 jarige dochter Magdalena begaf zich tc bed. Mevrouw bleef nog op. Ze moest
het werk van haar man doen. En lang keek ze
handelsboeken na.
Eensklaps hoorde ze gerucht op straat. Haar
man, die niet slapen kon, kwam naar beneden.
Wat is er toch? vroeg hij.
- O, hoor, men roept brand.
Er is brand in
de-buurt.
Ze snelden naar de voordeur. F{ier stond volk.
Mijnhe,er Klutz uw huis staat in brandl
- het.
klonk
Uit het dâk laaidlen de vlamnen. De meid was
dien avond op zolder geweest en wellicht had ze
met een eindje kaars den brand gesticht. De
dienstbode was reeds wakker en kwarn aangesneld.
Menschen vlucht! echreeuwde men.
-Het vuur verspr,eidt zich snel. Ze rulcken
den
koo,pman en zijn vrouw op straat.
Maâr ons kindt gilt mevrouw.

-
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Op dit oogenblik ontwaarclde men een don.
kere echaduw v66r een der hel verlichte vensters van de bovenverdieping. Het is het kind.
Spring naar benedenl Wij zullen u opvangen- ! riep iemand tot het meisje,
Maar blijkbaar lcon het kind h,et venster niet
open krijgen. En toch moest dit gedaan worden,
want binnen een minuut was het te laat, en moest
het kind in het vuur omkomen.
De volkshorop w"eek nu uiteen, om plaats te
maken voor de brandspuiten. welke kwamen
aanrennen.

Ruimte, rnenschen,! schreeuwden de epuit-

gasten.

Een hooge ladder werd tegen den gevel g.esteld.. Een' paar flink geoefende mannen klom'
men naar boven. Ze verbrijzelden het raam. Het
ineisje, dat met opgeheven armen v66r het ven,
ster stond, deinsde echter terug en scheen te weifelen. Een man begreep die aarzeling. Hij sprong
in de karner, greep een stuk tapijt en hierin ge'arikkeld, droeg hij het half bewusteloos meisje
naar beneden.
Cered,! God dank, gered ! juichte de menigte.
In dte achterkamer eener naburige woning
Iag'koopman Klu,tz rte bed. Hij was reeds zieke'

\ijk. Zijn vrouw zag dat de
ders ophaatrde.

Hij

geneesh'eer de schouverklaarde dat het leven ern'
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stig bed,reigd werd. De hoopman lag nu versuft
neder, als verpletterd onder de ramp die hem trof .
'Want in die
En hert waa een ontzetten'de slag.
dagen, toen geen verzekeringsmaatschappijen de
echade kon delckefl, wêrd menigmaal de onvermoeide ar.beid van een lang leven in enkele uren
vernield,. Jaar in, jaar uit, van den vroegen mor-gen tot den laten avond, had Klutz gewerkt en
gesloofd om vrouw en kind in welstancl achter te
laten, en nu was die toekomst verduisterd geworden.

Doodarm zouden ze niet zijn, maar een for'
tuin was to,ch verloren.
Een week later stierf kooprnan Klutz en zijn
vrouw en haar dochter Magdal'ena weenden om
hem.

* lQ-

ilt.
Mevrouw Klutz had geen {amilie te Amsterdam. Ze was afkomstig uit Vlaanderen en besloot
nu daarl-reen, te'rug te keeren. Te Sint-Pieterskerke
rvoond,e nog- een gehuwd,e zuster van haar. Met
hetgeen uit de ramp gered was, zou ze daar stil
met haar drochtertje kunnen l,even.
De dag van het vertrek kwam. Verscheidene
i<offers en kisten werden naar het schip voor
ISergen-op'Zoom gebracht. Een reis naar Vlaanderen was in die dagen niet gemakkelijk, Te Bergen-op-Zoclm zouden moeder en dochter den
wagen nemen voor Antwerpen en daar dsn
nieuwe reisgelegenheid zoeken.
Met een zwaar hart nam n'ievrouw Klutz afscheid van Amsterdam. Op het schip was een
leurder d,ie haar hielp met de bagage. 'Hij moest
ook naar Bergen-op-Zoom" Den volgenden dag
na den middag werd dez,e stacl bereiht.
De wagen is van morgen om twaalf uur
- Antwerpen gereden, kreeg mevrouw Klutz
naar
ten antwoord, toen zij in haar aangewezen herberg naar de verdere reis vroeg. Gij zult dus een
dag of vier moeten wachten; maar wij kunnen
rr hier een goede kamer bezorgen, en goed' eten
bovendien, ging de dikke herbergier voort, terwiji hij zijn vuunood gelaat tot eeJr vriendelijlcen

-ill
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giimlach plooide en in zijn zalc met sleutels en
geld rammelde, als ,berekende hij reeds hoeveei
guldens hem deze gasten wel zouden opleveren,
p6t ie niet noodig, baas Gerritsen I riep een
scherpe stem achter haar.
Het was de leurder die sprak.
Neen, dat is niet noodig, hernam hij, want
de knecht van Jaap uit < De Bonte Os >> te Merxem, heb ik met de huifkar in de stad gezi.en. Als
die ze me,eneemt, komen zij v66r den nacht nog
te Putten op den wagen, die daar laadt. Die vogels hoeft gij niet te plukken, vriendje.
Mevrouw zal wel wijzer zijn, om niet in
- donkeren avond over de heide t'e rijden. Blijf
den
gerust hi,er. Een dag of vier in << De Groene
Draalc >> zullen u niet verarmen, en dan komt ge
veilig en gemakkelijk te Antrverpen, hernam de
waard.

Blieft mevrouw van mij gediend)

- iange kerel, blijkbaar
een

vroeg

een voermanskne'cht,
die in een blauwen, kiel, met een zweep in de
hand genaderd was. Ik vertrek dadelijk met mijn
wagen en deni< v66r donl<er nûg in Putten te wezen. Er is ruimtet genoeg in de kar. Zijn dat de
lçisten? vroeg hij op het goed wijzende. Twee
voor in en reen achterop, dat zal gaan; en dan
twee plaalsen' op de achterbank. Zoo ,waar als
ik Peter heet, hebben wij v66r den, nacht den
wâgen ingehaald. Die moet te Putten lang wach"
* t2 -*-

ten bij de lommiez€n en

tossen.

ord.r*"g

ook iaden en

en dochter stonden even besluit.loor.i
Wel zagen zij er tegen op om de reis in den
avond
voort t,e zetten. Doch ze lcond-en de kosten
van
ee-n verblijf in de herberg vernrijden.
Er *"*o*
Klutz moest zuinig zijn.
Ik zou mevrouw aanraclen om hier in de
<< Groene Draak > te
blijven, zei a. fr.rf"rgl."
En ik zou mevrouw aanraden om zich in
':le-dure herberg van baas Dikbuik
niet te laten
afzetten, sprak de leurder
Gemeen,e kerell
-riep de waard driftig,
- worden,Ce. 'lVat
rood
belet mij dat ik u op staanden voet van de plaats
"f"-i;i!
Laat ons de huifkar
maar nemen, fluister
de Magdalena, de dochter, door den twist beangst, harer moeder in het oor.
_ De wagen werd gehuurd, de kisten opgeladen.
p,n3i9t lang daarni reden onze r,eizigers over de
hobbelige streatsteenen van B"rg"r-"op -ZooÀ., S-poedig lag de poort achter d"n ,ug en sloeg
de kar den breeden zandwes in, die naar Ant_
werpen voerde. De' avond begon te vallen, en de
Ien ondergang neigende zon wierp een zacht.
vriendelijk licht op de velden .r, d" donkere
mastbosschen in het verschiei. Soms zag men
rlen breeden Scheld,estroom in de verte .ll"
"",
spiegel schitteren. De streek was rijk aan natuur--A4oeder

*
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schoon, maar niet welvarend, en Magdaiena, jie
nog nooit Amsterdam verlaten had, kon zich
nauwelijks voorstellen, hoe in die armoedige hutten menschen leefde,n en gezond bleven. Half
naakte kind,eren, volgden beclelend den wagen.
De havelooze vrouwen zwoegden onder
"*ar"
takkebossen,, naar huis. SomÀig"n lagen in
het
warme zand v66r de hut.
Hoewel de weg steeds eenzamer ward, nam de
voÊrrnârl de ongerustheid d,er weduwe weg ,cloor
te verzerkeren, d,at er van onveiiigheid ge,gn sprake
r+'as. De schout had alle c{ieven verjaagd.
Daar het masere paard, de zwaar beladen kar
.slecht langzaarn konr .ç'oorttrekken, w,erden onze
reizigers door h,et wiegs$,..*.n in het mulle zand
ten laatste in slaap geschommeld. Eensklaps werden zij echte,r gewekt door een geweldigen schok
en hoorden zij te gelijld d,en voerrnan, een ruwen
vloei< tegen het paar.d uitstooten, alsof h,et arme
ilier het helpen kon, dat er een riem van het tuig
stuksprong. I-tret was, naar de voerman zeide, een
leeliji<e breul<, en wel te erger, daar trrij te Bergen
het touw Lrad laten liggen, dat hij altijd bij zich
droeg. Nadat er een geruime tijd met ,àeken
was verioren g,egaam,eil Êr toch een touw dieride

te wezen, gaf de weduwe toestemming om

de

koord te bezigen, waarmede een van hare kisten
gesloten was" Dit Ëield weder lang op, zoodat de

**
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avond reed6 was gevallen, eer men de heide had
bereikt.

Het was duister op den weg. t)e rnaan werd
wolken onderschept" il-let ritse:len van
den wind in het lage kreupelhout langs den weg,
en het eentonig ruischen door de toppen der
dichte denn,ebosschen v,'aren cl,e eenige geluiden
die de stilte stoorden. 'De vocrrnan was met de
teugels in de hand in slaap gevallen, wat zonder
eenig gevaar geschieden* kon, .iaar Lret paard den
weg we'l vinden za\l. C)nze reizigers konden
echter den slâap niet meer vatten. Mevrouw
Klutz begon zich bitter te beklagen, dat zij uit
zuinigheid de herberg was voorbijgegaan en nu
do,or zware

zooveel angst rno,est doorstaan.
Het pail kronkeldre door een dicht mastbosch,
waarin het zoo donker was, d;at men letnerlijk
geen hand voor de oogen kon zien. De voe,r'man
was wakker geworden, en herhaalde op de be'
nauwde vragen der weduwe Ce verzekering, dat
men tegenwoordig hier geen qevaar meer te
duchten had, terwijl hij, orn ziine woorden kracht
bij te zette'n, een vroolijk liedje begon te fluiten.
De gerustheid, hierdoor te weeg gebracht, was
van korten duur. Plotseling b]eef het paard stilstaan, en schreeuwde ,e,en forsche mannenstem:
$1s, volk!
-.- 9, Cat is Zwarte Janl riel: de voefman, ter:
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wijl hij van den bok sprong en in de duisternis
verdween.

De weduwe en haar dochter begonnen van
angst te schreien en luidkeels om hulp te ïoepen.
Een donkere gestalte, een forÉche kerel met.een
zwartgemaakt gelaat, Içlom in de kar, en greep
d,e vrouw met de eene hand onzacht bij de:n arm.
Ze zag'een mes flitsen en hoorde den roover
dreigend fluisteren:
* Hebt ge smaak in het ijzer? Schreeuw dan
maar. Anders mondje <licht, hoort ge!
Hij plaatste zich met een zijner malclçers op
de voorbank, greep de teuge ls en reed voort. Het
scheen een lange rit.-De mannen fluisterden in
een taal, l.oor moeder en, dochter onverstaan.
baar. Moeder en dochter snikten.
Magdalena peinsde over de middelen om te
ontsniappen, en haalde ziih daarbij allerlei dwaze
voornemens in het hocfd.
Eindelijk bleef de kar stilhouden. Me'n hoorde
schorre vrouwenstemmen en zag e,en licht schit
teren. De kisten werden afgeladen, doch de reizig€rs moeste'n onbeweeglijk blijven, wat slechts
kort duurcle, daar de wielen spoedig weder door
het zware zand knarsten. Na e,en geruimen tijd
werd er nogmaals opgehoudr.n. Een der kerels
beval moeder en dochter af te klimmen. Ze be.
mcrkten dat zij in, een d,ennebosch waren.
Mevrouw Klutz, nu stellig rneenende du! hçt
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op haar leven was t'oegelegd, wierp zich vô6r de
dieven neder, en kermde hartroerend orn genade.
* Zwijg, wijf, met die praatjes! gromde een
der ker,els. We zullen u niet doodslaan, als ge
den bek houdt; anders sta ik nergens voor in.
Bij het flauwe maanlicht, dat door Ce boomen
schernerde, bleek nu, dat er drie roovers waren,
twee groote forsche kerels, en een kleinere,
wiens gestalte de weduwe terstond herinnerde
aan den leurder, met wien zij op het beirrtschip
gereisd had. Alle drie droeger. blauwe kielen en
waren met drikke knuppels gewapend, terwijl hun
gelaat door roet onkenbaar wâs gemaakt. Nu be'
greep mevrouw Klutz de dienstvaardigheid van
den valschaard.
Vooïuit ! riep een d.er kerels, de weduwe
bij- den schouder vattende en onzacht voortduwend,e, terwijl en andere haar d,ochter bij de hand
greep.

Het gezeischap sloeg nu eenr srnal voetpad in,
dat eerst door het bosch kroni<elde en eindelijk
op de heide uitliep. Nlen zag een, licht uit de
openstaand,e deur van een leemen hut.
Zoo, Pakaan, zijt gij daar? Ge zijt toch
.
- rar,e kerel ! iiep een schorre vrouwen,stem
een
van binnen. Een lekker << schobbetje >> (stuivertje) << verscheerd >> (verdiend) van nacht!

Langs een paar trappen daalde men in de hut

pf, die in den grond was gegraven. Ze kwam uit
l7
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in een armoedig vertrek. Bij het schijnsel van
den tatr<kenbos, die o,p de haardplaat lag te gloren,
zag m,evrouw Kiutz een reeds bejaarde vroulv op
een bank bij het vuur. Een jongere, was bezig met
het gezicht naar den muur gewend, het gelaat
met roet te besmeren, een,e voorzorg ook door het
oude wijf genomen.
Van het gesprek tussche,n de dieven konden
de gevangenen nauwelijks eeri woord opvangen,
daar het m,eerenideels in een haar onbekende taal
gehouden werd. Spoedig gelastte ee'n der kerels
moed€r en dochter alles af te geven, wat zij
aan waard,e bij zich hadden. Er viel niet tegen te
spreken, en snikkend maakten zij hun zakken ledig, ze namen de knoppen uit de ooren en de ri'ngen van de ving,ers, en zagen deze kostbaarheden, waaraarÀ zoo menige dierbare herinn,ering
verb,onden was, in een groven zak verdwijnen.
Moeder en dochter moesten zelfs hun deugdelijke kleeren uittrekken en kregen er lompen
voor in de plaats, zooals de vrouwen d'r'oegen.
De kerels gelastten hen nu mede te gaan, en

brachten de ongelukkigen naar de kar. De2e
stond nog op de zelfde plaats. Na een geruimen
tijd te hebben gereden, wer,-r. er stil gehouden
aan den r,and, van e,en dennebosch, waar d,e gevangenen rnoesten afklimmen, om zich neder te
zetten in een vrij diepe droge gracht.
lS -=

.,- i{ier blijft ge nu stil zitten' zei een der mah:
een
,r"* of dreigendén' toon' ieder der-vrouwenr
in
u
zullen
We
;;"L-;";; h"et hoofd werpende' is dood' verstaat
;;;-G h"rrd"rr, en wie opstaat'
ge!
lot afwachten' Na
Roerloos bleven zij hun
schemering'
langen tijd, zag *"" ""t flauwe
;Ëî à. dlg b"s"" aan te breken'
MagdaMoeder, ," t.,lt"n weg zijn' sprak
iena.
koude' en mijn
staân. lk ben t""'un'"" van cle
l-'ieve Lena' wellc
hoofd klopt of f'ti-bt'"ttt utl'
een nacht is dat geweest!
Het werd lichter'
doek opiichili"d;itjk a"'rie het meisje den
rondzien'Zij ont'
ten en ove.r den ""a a"t greppel
zich' en
;;"tdt niets dan-htt mlstbosch achter heid'e'
;;;-"iâers de t"""t*"' onafzienbare
hulp uitzien'
Beiden rnoesten voort en' naar
het zan'd' een
f,r, pii"fiif. stromfelden zii dc'or
*.g"*rPoor volgende' boe
Ten laatstt oJ"f""taen
'-àtu'bii de vro-uwetr een
een arbeider op het
renwonin'g, t''
veld.
'-ffi'"gd.l"na liep snel vooruit' en riep- uit de
toe:
de'sioot was breed en het hek
heide
"";;;:;ant
van nacht op de
Vriendlief , *li
'il"
bestolen geworden. j,"l| ï-

De boer, die waarschijn_iljL
verstond, en all,een u"irt.'"t"Lg d. *o""d"., niet
O. smeekende
houclirrg Cer vror
"O t"
die hij' gelijk
ten was,
b":T'î'
oelaressen aanzag' schreeuwde
""t*""i]
terug: ".o,
schooiers! V/ij geven hier
- W"g,
bedelend
vrouwvolk. p"L''"i"i, j, aan geen
ik laat den
hond los !
Toen rVasdalena nader wilCe
komen en het
hek openen, scheen d.
fr.t

a;";';;;

f:lrrj".",

wâar een groore hond,n.l te wil;;d.";

Moeder en dochter liepen

he,en.

Deze ontmoeting h*i- i;T'rooaurrig
afgo,
.
schrikt, dar zij a. Àr..Ë
waa.van de meesten €r even .r_o"ji-g
""lrfiÉi"*"r",
als
zij
zelve
uitzagen, niet durfd"" ;;;;_ù;lE'
d"r.
ulo*gen weinig acht op hen.
Celukkig
het- langzamerhand warmer
^ worden. Enb"go"
te
hoew.i d" *ËJu;;';;
*Jjï;L
gaan kcn, besloten zij door
," î;il;
tot
her eerste dorp,
waar d,e schout

zor.i verschaffen.

*"1 ;u;J'en

Terwiil zij een oogenblik uitrustten

bijstand

op den
bemosten kanr van een dicht
d";;;ùor"h,
een klok te luiden. De klanke"--r"ir"frr"n begon
als he_
rnelsch rnuziek de arme verlatenen-i,
-'-'"
d"
ooren"
'
Mî:9:r en dochter stonden oR.
Weldra zagen r*
"""zs.ù;i;r van lage wonin*

gep,

-geschaard rondom een heuvel, waarop zich
eeh kerkje verhief. Moeder en dochter ir.d"n
het bedehuis binnen. Ze knielden en baden"
Toen zij de oogen, opsioegen, bernerkten zij
dat een oud, man met lange zilverwitte h.re,
naar hen lieek. Zij begrepen terstond' dat de
grijsaard, niemand anders dan de klokluider kon
zijn.
Hij trad langzaam op hen toe, zag ze vriendelijk aan, en zei, terwijl hij een paar koperstulcken in de hand der weduwe liet glijden:
Arme schepsels. ge schi3'nt erg vermoeid.
- vo'e'ten zijn met bloed, en aân uw gezicht
Uwe
zou men zeggen dat ge wel eens betere dagen
hebt gekend. Ziedaar een aalrnoes vân den ouàen
Balte.
Er lag zooveel goedheid in de stern van den
ouden mar1, dat de schrik, die door het lichaam
der weduwe trilde, toen zij de koperstukken, als
een aalrnoes haar toegereikt, in de hand voelde,
zich in een weldadigen tranenvloed lucht gaf.
Mevr'ouw Klutz vertelde de ontrnoeting en zei
dat ze bij den past,oor hulp en beschernning zou
vragen.
-- Dan zult ge niet ver behoeven te loopen,
vrouwtje, klonk een vriendelijke stem achter
haar.

Daar stond, de pastoor, die zeer ,ontsteld was
door het droevig verhaal.
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Dat is we,er een stut van Zwarte
Jan, die
hier de buurt al zoo lang onveilig maakt,
ver_
volgde de geestelijke. BJte br."Ë hen
terstold
naar huis, en zeg Jrr9, dat zij aaainit
zorg moet dragen. Zoo aanstonds ben
".o;;llu,
ik i..

rug.

Balte vertrok met
ter.

de

weduwe en haar doch-

* Ach, zegde de pastoor, de zwervers
.
na_
ziende, waarachtig nog erger toegetakeld
d;n Ë;_
delaars. Het is
a.-i,"i"" hier den
"Àuni.,
boel niet beter doen
zuiveren. Moeten we draar\roor zooveel belasting betalen?
...Toen de geestelijke, uit de kerk kwam, voncl
hij onze reizigers bij den k*.rk.r,ha.rd zitterr,
w-onderli'jk uitgedost in allerlei kleedingst"ll"",
die de oude huishoudster het eerst in lrurra*.,
*uren gekomen.
Dat het aan verkwikkingen evenmin ontbrolcen.had, getuigde een aantàl schalen, borden
er,
kopjes, waarmede de tafel bedekt w.s.
Mevrouw Klutz verhaalde ,., ,og eene de
vreeselijke ontmo,eting, dat, hoe groàt ook
het
verlies der kisten was, zij drurdooi to"h niet ge_
heel verarmd waren. D" hrri"horr]rt", had een

i"i

bed gespreid.

bed staan. en op d'e stoelen een aantal kleedingstukken verspreid.
Gii zult er wel niets tegen hebben, me,
vrouw, om met uw dochter.onze boerenkleeding
aan te trekken 7, zei de huishoudster. die een
soortgelijk gewaad d,roeg. Er was in het dorp
niet,s an'ders te bekomen, eni mijnheer de pastoor
heeft den heelen morg,en ro,ndgeloopen, om iete
te vinden dat u passen zo,u.
Moeder en dochter verheugd,en zich harteliik
in de zinclelijke kleeren.

Nog eenige dagen bleven cnze reizigers in de
gastvrije pastorie uitrusten,. Ook irn het gehucht
werden zii overal met liefde ontvangen en door
iedereen beklaagd. Zelts cle landbouwer, die haar
zoo brutaal had afgewezen, kwam verschoonin,g
vrag€n en zich verontschuldigen voor zijne'ruwe
bejegening, daar mern in zijn buurt zooveel last
van bedelaars had.
Eindelijk konden mevrouvr/ Klutz en Magda,
Iena verder reizen. Ze kwamen veilig in Vlaand.eren aan.

fa epn langen, rustigen slaap verkwikt ontwakcnde. zag de weduwe d* ord.
v66" het
Jane
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We ir"- g".rr kwaad willen. Och, ze vreezen
ons allen, zei Zwarte Jan fier.

iat

v.
, ?.*ll!* Jan rneende dat h;r her ver gestuurd
had. Gil]iaarn, de Zeeuw,
p*-",
"" hij hadd. ;;;"p";;
warern zijn luitenanten en

detrgnieten, zao mannen als rneisje", b";;;
ir, ,ifr
dienst. Zwarte Jan was du, k;p;;i".
L.rp een avond zat hij met zijn
twee luitenanten in een der hutten. E", lrro.r* b"di""io
i"i
van drank. DL kisten vân *urrro,r*
Klutz
waren onderzocht ,en, de inhoud ui"l-*"".
Zware Jan was tevreden.
Onze leurder
zijn werl< best, zei hij.
- slirn van mij doet
't Was
hem
te zenden;
"l;.pio"-;it
hij weet cp schuitein en in
*re.;"'fi;" ,tj^;iij
uit te kiezen. Morgen vaart Ëij met den beurt_
schipper me€ vai Zieûkr"" ;;; B"rg.rÇ
Zoam. 'lVie weet welken g."a""* U"i, Hj
U;

een

weer aanbrengt.

--- Maar

ctre voerman van Merxem zal
hem
verklappen; die kerel lcon ontsn.pf.rr,
en
dat
is
' jammer,-sprak Gilliaam.
itr< had h"* gu"rre een
l"pj? .kleiner gemaakr, docl-r t;;' we de kar
aanhielden, verdween hij als een pijl
J"i

"it
Hil
za_l zijn m,oncl houden uit vrees. .W,e
,;
hebben zijn kar en knol te putten
neergezet. Hij
kan den boel daar ,"rïol,;-;--"n *érkt d,rr,
Doog.

J+r was diep gevallen, hoe verwaand hij
zich ook.toonde op zijn kapiteinschap. Hij wist
den schout te verschalken en och, al hoorde
men van inbraken en zelfs van moorden, de
overheid weerde zich niet duchtig in de afgelegen streek.
De nieuwe aanranding was echter te Bergen.
op-Zoom belcend geraakt, en wekte er opschudding. Mevrouw Klutz wist.het niet, dat daar een
neef va'n haar overleden man als officieï ver!:lcef. Deze hoorde het gebeurde. En hij vroeg
inlichtingen aan vriende,n te Amsterdam. Toen
vernam hij het droevig verhaal van den koopman en zijn familie.
Had ik het maar geweten, ik zou mijn
- nicht hier geholpen hebben, zeide hij toen.
arme
Doch, wij familie, hoorden niets van, elkaar af.
En nu moest het gebeuren, dat mijn nicht en
haar dochter hier bestolen werden door een onzer weggeloopen soldaten, dien wij niet bij de

lurven kunnen vatten. Die Zwarte Jan is natuurlijk niemand anders dan de neef van Krelis,
den tamboer. De oude sukkelaar loopt gebogen
van schaamte. Er moet een eind aan die rooverijen komen.
De kapitein sprak met den kommandant '/an
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de-stadi en met dor, *ho.rt. Soidaten
zorrdet de
iqolitie helpen.
De schout had al een onderzoek gedaan en
rvist meer dan hij uitliet.

V,

Het beurtschip van Zierikzee iegde te Bergen-opZoom aan, en op de kade stond de waard
van << Den Vergulde Draak >> irij den schout. Die
waard had mevrouw Klutz willen overhalen in
zijn gasthof te verblijven, maar tot haar ongeluk luisterde de d*ame naar den eeniepigen leurder,'zooals we weten.
De waard had de lotgevalien van m,oeder en
dochter vernomen en toeû achterdocht opgevat
tegen den leurder. Hij was naar den schout gegaan.

J", de leurder is aan boord, hij staat

naast

de-kajuit in gesprek met dien boer van Schouwen, en ik ben, zeker, dat hij den sukkelaar

l:uiten de stad zal lokken, zooals hij het gedaan
heeft meL die Amsterdamsche dames, zei dc
waard tot den schout.
We zullen, hem in scherp verhoor nemen"
- me nu alleen, antwoordde de ambteLaat
naâr.

26-

De passagiers kwamen van boord. De leur^
der verliet met den boer het schip. En de schout
hoorde hem tot den landbouwer zeggen':
Laat u niet'door kaailoopers bepraten met
hen mee !.d gaan; ik zal u, een flink gerij bq'or'
genj om nog van, avond te Rozendaal te zijn,
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Maar korn eerst eens met mij mee ! sprak
de-schout, plots voor den leurder. tredend.
f,)eze schrok geweldig.
Vriend, ik heb alle reden om te denken,
dat- deze gedienstige, man u zou benadeelen, vervolgde de schout tot den boer.
Maar mijnheer, wat denkt ge nu toch
- mij! riep de leurder uit.
van
-- Niet veel goeds.
Een arme drommel die hard werkt vrror
zijn korstje.
Er waren schoutsknechten in de buurt en de
leurder moest mee. De omstanders keken veïbaasd op" doch de schout liet niets uit, want an,
ders zou de bende zeker wel vlug gewaarschuwd
-worden. Ze had ongetwijfeld ook handlangers in
cle stad.

De ieurder werd meegeleid naar de wacht en
daar bezwoer hij dat hij mevïouw Klutz alleen
een dienst had willen bewijzen, maar niet met
de roovers in betrekking stond.
Ik doorloop de heele streek en misschien
- ik u wel een verblijfplaats van dat geboefte
zou
kunnen, aanwijzen, sprak hii, toen hij merkte
dat de schout'hem toch niet lossen zou,, Een leurder hoort veel van buitenlieC'en, die uit vrees
voor de schurken'niet tot de politie durven spretcen, voegde hij er bij.
De schout hield zich of hij aanrde goede troùw

-28-

van den, leurder geloofde. De spion rneende dat
hij zijn vrijheid ko,open kon door voor verrader
van zijn makkers te spelen. En hij vertelde waar
de bende van Zwarte Jan huisde.

u.
'

7-warte Jan, Gilliaam en Daan zaten weer in
hun hut, toen een, meisje binnen trad.
'Wel, Keetje, ge ziet er zoo verschrikt uit,
zei- Jan.
Ik kom van Bergen-op-Zoom en de schout
- Miel opgeleid. Ilc heb het zelf gezien.
heeft
Onze spion gevangen genomen! riep Jan
verschrikt uit.
* Ja. Ze zeggem dat z'e hem van het schip
hebben, gehaald, hernam Keetje. Ik ben vlug
naar hier gekomen om het u. te zeggen, kapitein
Dat is braaf. Ma,ar we rnoeten on's niet te
- maken. Miel zal'niet sprekeù, want dan
bang
praat hij zich zelf aan de galg" We zull,en morgen
iemand naar Bergen.op'Zoom zen'den en, moest
er onraad zijn, dan verhuizen we naar'Oorderen
of Esschenr en daar heeft d'e, schout niets te vertellen. De vent is trouwens te bang orn in den
nacht op de heide te komen.
Zwuite Jan was oveïrnoedig en wilde geen

-29 -

'

O; ne€n, een gai in zijn, hoofd. Het is
waarlijk ,onze d,es,erteur. Ik zal hem verbin"
bijzondere nnaaûregelen nemen, al drong Gilliaam
er op aan.
Dan worden de anderen van de bende bang
en,-durven ze'niet meer werken. Ik lach met den
schcut, beweerd,e Jan. En Miel liegt er zich wel
uit Moest hij zijn mond voorbij praten, dan
durft de schout vannacht toch de stad niet verIaten. Kom, we zetten er een flinken borrel op.
Maar Zwarte Jan vermoedde niet, dat soldaten zouden meehelpen. De schout had aan kapi.
tein Klutz voor dien n,acht medewerking g€vraagd.

Zwarte Jan dronk veel, en toen hij op een
matras in s,laap vie|, gingen Daan,en Cilliaam
heen om toch den toestand te verken'nen. Maar
ee merl<ten, de soldaten ni,et, die voorzichtig over
de heide kwamen. Vliel, de leurder, was in hun
rnidden en wees den weg.
Plots werd Zwarte Jan wakker. De deur was
rnet een slag ingebeukt. Licht van een fakkel
scheen naar binnen en Jan zag verscheidene geweren op zich gericht.
Qssn verzet of we schieten u neer! riep de
schout.
Kapitein Klutz trad binnen. Z:warte jan wilde
zi,ch in woede op hem werpen, maar lcreeg een
sabelhouw en viel neer. De schout en, soldaten
sprongen in de hut.
, * Is hij dood? vroeg d,e schout.
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den.

Jan kwam weer bij.
.- Doodt me mâar in een keer, zei hij.
Neen, dat ware te lichte atraf. ,Op 't schavot moet gij, snauwde de ofircier. Ge herkent
me zeker well
O, !a, gij zijt het, die de lummels d,rilt;
welke als lammeren gehoorzamen.
En gij hebt het met uw ongehoorzaamheid
ver- gestuurd.
Er werd een wacht bij Jan,achtergelaten. Men
wilde ook Daan en Gilliaam opspoïen. Maar in
de hutten vond men alleen vrouwen en kinderen. Het alarm scheen reeds gegeven geweest te
zijn.
Zoo verliep de nacht. In den morgen werd
Zwarte Jan, die weigerde te loopen, op ee,n wa,
gen naar de stad gebracht.
De tamboer zag hem.
Hr, ellendeling, dao ver is het rru met u
gekomen!
riep hij. Een roover... gij; het kind
van mijn zuster!
Oom, ga dat zeggen, aan den'burgemeester
die mij als wees uitbesteedde bii een kerel, die
dronk en mij leerde drinken'! schreeuwde Jan terug.
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be oude tamtoer brak in sniki<en uit. I-lij iien
terug in het wachthuis.
Zwarte Jan werd naar de gevangenis gebracht:
Eers,t was hij koppig bij het onderzoek en wilde
niei antwoorden. Maar toen men met de pijnbank
dreigde, bekende hij verscheiCene misdadcn. Hij
noemde medeplichtigen, maar deze Werden niet
ontdekt.
Zwarte Jan werd gevonnisd en veroordeeld
tot de galg. Toen ging oom Krelis bij hem. Hij
toonde zich niet meer nijdig. Hij had medelijden
en wilde zijn neef tot inkeer bt"rget. Lang sprak
hij met hem.
Jutr bekende, dat de drank hem slecht had
gemaakt. En 't is waar, toen weezen zeer veronachtzaamd werden, had men Jan uitbesteed bij
een dronkaard, om van hem af te zijn. Zoo werd
Jan in 't kwaad opgehweekt. De gevolgen ble
ven niet uit.
Eindelijk toonde Jan berouw. En hij wilde
een priester spreken. De geesteli;ke bezocht hem
ellien dag, evenals oorn Krelis deed, tot de ure
van d.e terechtstelling aanbrak.
Jan weid a,an de galg gehangen. De leurder
lcreeg dezelfde straf.
Gill,iaam en Daan stierven later op heg scha,
vot te, Antwerpen.
Nog lang sprak men rond, Putten, over Zwav
ten Jan.

EINDE.

