
ZIJN LAATSTE WERK

Jacob zelf zou het bij zijn kinderen — als het ooit eens zoover mocht komen! — ook goed

hebben.

— Maar wat is voor een mensch het leven als hij niet meer werken kan?

Hij dommelde in en schrok wakker omdat hij meende iets te hooren; hij spande zich in om

scherp te luisteren, maar vernam niets meer dan de geluiden van den storm.

— Het is vreeselijk weer.

Daarna dommelde hij weer in — een oogenblik later schrok hij opnieuw wakker.

— De klok klept, stamelde hij, verschrikt. — Zou er brand zijn?

En overal, in alle huizen, schrokken menschen wakker.

— De klok klept! Zou er brand zijn?, vroeg men zich overal af.

Tomke Baas toeterde op zijn hoorn, en ook de menschen, die te ver boven den wind van

de kerk woonden schrokken wakker.

— Tomke toetert! Schip op het strand!

Vrouwen schuifelden op bloote voeten door de kamer en keken door een kier van het

gordijn naar buiten.

— Het is aardedonker.

Mannen lieten zich uit hun bedstee glijden en kleedden zich haastig aan.

— Geef me m'n jekker, gauw even!

Kinderen zanikten:

— Mogen we ook kijken?

Een oogenblik later liepen de menschen bij het reddingboothuis te hoop. Er was geen brand

en er was geen schip op het strand.

— Het water!

Het water was door de duinen gebroken en overstroomde de polders.

Jannes van den Berg zou tegen twee uur 's nachts, naar het strand — men kon niet weten of

er geen avontuur was, met zulk weer; het was bijna half tij.

Een eindje buiten het dorp, op den reddingsweg, werd de grond drassig.

— Hoe heb ik het nou? vroeg hij zich verwonderd af.

Nog een eindje verder stond het water in greppels en laagten al meer dan een kniehoogte;

het stroomde het land in.

En plotseling drong het tot hem door.

— Mijn God! Overstrooming!

Jammerend draafde hij terug; hij wekte Pommel:

— De polder overstroomt!

Pommel stuurde hem naar Heerke Klokluider en Tomke Baas, om de klok te kleppen en

de noodhoorn te toeteren; zelf ging hij de boeren waarschuwen dat ze hun wagens in moesten

spannen.

Dat werd een nacht, om nooit te vergeten.
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