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Dc boekjec van A. IIÀNS worclcn in aile scholcn- aânbev_oleE, .omdat rtj
Uociena 

"o "itttg zijn cn aan dc kinderen v&n ovcr land en volk vertellcn. Dal
ri"l oo*-""r r""idr"d.l* cn viermaai herdrukt werden bewijst hloe À' H^NS'
KINDERBIBLIOTHnnK overal gcvraagd worttt. Â,I de verschencn bockjcr
dju nog ycrkdigbeat. Ziehi:tr ecnige van de laatste titels:

450. De cvonturcn in de lIooglande!. - 461'; De g'gt-!.o"*" 
-Zesdagcnkoerr* 462, [Iit cen Gozin. _ 45g. Eeri, Smokkelavoutuur, -- 464, De Weezen van do

8eul<enharst. * {fi6.. Iilg.r,e, de ll-cr<lershonC. - 467' Een angstipic Tocht' --

$ôg" De verkiredc Krijgoru,ln" -- {59. De lleldin van }Iaastricht. - 460. lleu

*pion verrasl. ."- ,kft. iie .vra^k vrrn den Eskirno. ..- 462. f)e_scho*lmeester rtr,tl

8ytt. - 468. Gcvangen in het IJ*. * 46-a. L{et Spook varr-de Steen-groeve' -'
*6f, n" Groote nànOc' - 466. Ûrik, de Cow-Boy' - 467' D€ Roover uii
nikenloo. - 468. Het Geheim van den lorenkelder. - 469. Lina, de Smokktr

Garster. - *10. Twetmaal Gerorl. -- 411' Dc zootl vâl Keizer Karcl' - 4',2'

De Zwartc Vrouw tdt dcn tsoltler. - 47A. f)jecs, de Schooier' -- ala' Qe
cow-Boy en djn zustcr - rt?6. De Wilde Ritlcter en het Kind. - 416. A_vonturtl
In ale Grot. -L *m. T)* X,uchtreiziger. - 478. De Kincleren vân deo Vissclrer.
-- 479. Een vlucht !n Rueland. - cso. Het Turfscirip van Breda, - 481. tr(ersluri,r

!n sneeuw cn trJr. - 482. fien vreemde outlejaarsavond. - 483, De Tooveret ,,

van het I.It. - 
,tBrl, Ecn Cov*Boy in dc Gevangeuie. - 485. De J-onge_ Strend'

looper. - 486. Ecn Wonderbare Terugkeer. - 487. Het gestoorde Kamp' --
*88i, Een blijge WcilerkomÊt. - 489. H;t geheim van hct Kraaienhof. - 490. D' '

Riditer mct"hct Zilveren Kruir, - 49f. D"c Heltlin van clen Vuurtoren. * t*92.

Koning Àl'pcrt tr. '- 498 Koning Leopold rlri- - 
/'94' f{et Licht in de Duinen'

- 49È. Yoetbellcn in Àmerika. - 496tris' Koning Âlbort aan rlen lJzcr' *-
l!196" Vadem Vlucht. - 497. Ëen Martelares. -- 49?Éis; Tc Marche-Ies-f)amés. ^*

4g8. De Jonge verstekeling. .* 498bis. Dc wraak van den verstooteling. -- 4f19.

Àda's Âvont"ure.û, '- 600, 
"IJit hct lcvcu van A. Hans. * 501' Een zontlerlingc

vcrsissing, - 502, Éon Vlaamsche knaap in oorlogstijcl' - 509. De jongc wlltl-
rtrJoper.-* 604. De bannelingen Yen Dinant. ; 606. I)e zes honclerd Franchi-
montôezcn. - 606. Ee.n nocht-in hot veerhuis. - 507' tlct spook van Lefflngc.
.: 6û8. De rcis rnet het rchoolschip. - 609. Dc gestoorde zeereis' * 610. Dc
jonkvrouw van het Veen. - 511. Het rpookhof. * 6L2. [Tet leed van Magda. *
b18. Evcraard Trerclecs. - 614, Dc ÂIweter. - 5f6. I)e strooper van hcl
Zoniënwoud. *- 615bis. Fcter Rcnoit. - 616. Oorlogswoeker. - 6l?" Dc ondcrgong
van Lqnbardzijde, - 618. Te laat, * 519. De opperbaas. - 62A.'t Gchcim van
ilc rchuur. - 521, De armç nicht. - 622, De avonturen van Klaas Wons. --
623. Dc onilorgang "ran Vrcmtlijkc. * 624' De martelarcs Misg Cavell. - 626.
Dc Boef ven Elsloo. -* 626. Dc vcrratler van Âubel. * 627. Dc }lulp Yarr dctr
Rcnner. - 628. schipbreuk van de Métluse, r t629, Zijn eer herstelil' - ItBo,

Dc reddcr yen dcn Koning. - 681, De verlaten Koning.,
Elke weck vcrsehiint een nieuw boekje.
Yte;ag nc fur de boekwinkels cn bij dagblatlverkooperr,
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ru. D€ ae{rdgr v&À alen Prlos._- ?r!. D6 r'raô vrùr dôn f,rr&s, - 11g. Dô rrorrrDdd{r
acbaGDsJoDgoû. - ?1,{. D€ vtjau'd vÈn det ronner, * Tl5. Eon roerks lvond. - na" dt
bostê vrD lflÂItor. - ?17, D€ ayc'rtureû. v8a [r&sa,ttd. - ?l8.-WUfl8el sÎ.t!. *
?18b1ô. (iestorvon _vogr 81Jn v8dêr. -- ni). oo bsld vÈn Ttrol. - ?20, &GlÈ ieoÊtuur bt,bat DnoGrr , - ?21. lfultsrs op do BouDty. - ?âl. D6 Bcbst lD alên Buur" - ?ll. !d
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EûÉtfsest. - 7E8, Do scllôt eaD dè glêf,lga$rdr. - ?89. De Blerlgôard8 vllt dÉ hrtdr. --
T1t0. !6n brwôgoÂ Kerstqacbt, "- ?â. Dg r(xlvasr vtlr trorténboscJl. - ?l:l, Dù tl[l
rtll.llglr3. - 7!$3. Dê J.cbùwakar veÀ Bol3too. - ?{,1. D6 ylucbt voor do SpaEr&sr(tt
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?4?. De gestrstto Koe. - ?48. D€ kelzsr va!. l{or1oo" - ?40. Do ze€rorv6r vÀ)r Oootnn,
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- ?S1, Dr rlt door d6 gtreGuw. 
- ?81, fr{
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Nr. 851,
A. FTANS.

U\WAffi.TE K@

I.

Dries Velge werkte bij boer Lommens. Hii
wcs pûs veertl'en je.ar en toch meest hïj reeds
vûn 's morgrens fof 's ayonCs arbeiden, Hi!
hod immers çreen rzcder rneer; rnoeder wcrs
zielielilk en kon niet veel doen. En fhuis wos
er nog eert braertje von viit joar, Frons, en
een zusje vcxn drie, Grefs. Dries kom wut ver-
dienen bij boer Lsmmens. IVn het Winter
wercl deed htj ullerlei .booCschtrppen, hielp
den bso;s in de schuur, en de bszin in huis.
Ook,.hoedCe hij de schcxpen vun haer Lqm-
mens op de schorren of in den polder.

Boer Lomirnens wcrs een hr*ve rnan en een
goede rneesfer,' toch geroelde Dyies zich dik-
wijl.s treurig op de groofe hoeye. Hii /eerde
zao Ecrerne. Vodq wos schipper qeweesf en
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had ziin jongen nc.c,t de scheepsschool willen
sturen. Mear twee msonden geJeden was die
vreesetrijile tcimp gebeurd. Jn een hevigen
sforr:: verginq het sJoepje. Ucrder en €en .rns-
froos verdronJçen. Iq, dssrnc rvroest Dries zeif
qen't werk orn wcrt te verCienen vatr thuis"
I{ij hieJd veel vsn moeder, broertie en zusje.
En bïj iren foonde hij zich noait ontevreden.
Mssv in stiJle veeçrde hii wel eens een trson
weg. Nrei no$r de scireepsschooJ... geen
stuurmrsn worden op een qrcot schip... Jster
Jcopifeim, zoos/s de zoon vsn yisscher IoII, die
scms thuis ktpa.m in zijn deftige bksuwe uni-
tarm met de koperen knoopen.

Dries docht weeï actn elat oJJes, nu hij von
de hoeve huiswaatts keerCe. 't Stormde he-
vfg" De wind joeq qroofe qolven nsor de
kust. Dyies stcxpte over cien hoogen dijk och-
ter de duinen. Itrij hôarde een gebrul en keeJr
in zee. A, hij wist weJ wuqr dat geluid ven-
dscn kwctm!.'t Wsren de çroJven Cfe op een
zqndbsnla sJoegen, op de Psordenmc.rlrt. Vs-
Cer hcd dikwijls yqn de Poaidenmarkt ver-
teld. Zeer Jongr geJeden wcrs de Fosrdenrnsykt
rrssl /cnd woas dorpjes fio.gen en haeven
itonden. De boeren weykten er op de airkers.
De inenschen werden rijk maar aok hoog-
moedig. Ze verteerden veel qeJd voor prach-
tige kleeren en juweelen, voor kermissen en
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feesfen. Ze werden ook jo/oersch yon eJkqsr.
De een wiJde Lceer doen dan de andere. Zoa
kw':tm de rr:zie en nijcl. De bewonerc zorgden
niet meer vccr de duinen en dijken, die op
veel pJr:atsen zws.k werden. Op een Wintei-
dag brak een hev:çre storm los" De menschen
vcrn Ce Fs;rdenmçrkt hielden Tuist feest. Ze
\vzyefi tlronken en .lcchten mel h,et gèvaar.
Een oude rnan Jiep n$sr de herbergen en za-
len, e:e uei, cfcf een efii& doorçre,b:oken wqs
De i,v.iJde kereJs lachten den bode uît, en
wierpen hem .buiten, en ze dronken en smul-
den en dcrnsfen voarfl

De çroJven sJoegen Coor den dijk, en rrraok-
ten een graoter qa.t. 't Duurd-e niei Jonq of de
gcnsche diTk sicrffe in. De zee siormCe brutr-
Jend over Ce FasrCenmnrkt. De rnenschen
-wilden nu vluchten, rnsc;'t.fi,'cs te loat. Het
wc.tæ lr:ro]de hen in, Mannen, vrou.wen en
kinderen klamnten in boomen en op de dcrken
ol op de fore.ns. Jffosr de mniJde golven wier-
pen de boomen en huizen neer.

Veel menschen en dieren veydronken; wei-
niçren o.zrfsnopfen op bootjes en v.Iotten.

's Morçrens wds de blaeienCe Jondstreek
verdwenen. Ze loq in zee bedoJven en wqs
een bsnk geworden. Ze vormde een ondiepro
piouts. Maniq schip wss er bij stormweder

-+-

op qedreven, en vr:st gercqkt in het sliik. De
qalven sloeqen hef don spoedfq in stuklcen.

Dries keek nu. nc.eft cle .Pctcrdenmorkt. En
hii kreeq de tranen in Ce ooqen. Ook voders
^sJoepfe wcrs dscrr verqcrcrn. De orkssn hod
het op de Paardenmrtrkt qeworpen. Utt het
clarp zaq men het. Moedige rnonnen hodden
een boot in zee qebvscht om de visschers te
redrJen. Moar ze'ku,rsmen fe Joc.rf. In weînige
ocrqenbiikken wers hef scheeaie verdwenen.
Fn de vsd.er vç"n Dfies spoelde eeniçe dsgen
Iater op het strrrncJ bii het Zwîn octn. Een her-
der vcrnd ket Lîtk.'f T4lrls d.aarncl een treurige
becwe,fenis creweest. Is, zeelîeden verlreeren
voartdurend in qevdar. En tach zau Dries ook
wi.llen qtrdn vorenl Ach, icr, de zee lokt de
kinderen. die ocn hryor oever u.onen.

Drres macht n:t. echter nîet lanq ncsr de
Pqardenmarkt kitken. F.Iet ureer werd luwer.
De knaap moest noet door .het Zwin.

Lan"g qeleden varmde de zee d.aar een
breecle en diene i.nhçm, die uten ver het lon.d
i"n drong. 't Was een sfroom tot Bruoqe. De
sclrepen voeren er op. Br[ir7qe wcxs don een
qroote ftoop.sfad. Men bouurde er de hoJJe en
het belflort, de ruime, prachtiae kerken, de
.sch<rone huizen, die wii er nag bewonderen.

Maar de sfroorn vemanCC.e. Hef Zwin ver-
dween. De gronden werden drooE gemookt
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en bezcicrid; nu kunt ge niet mee-r zien dot er

woter ls grewee stt.' Aiieen aqn de kust bleel
een inhu;n over. Ze is er nog' een eind vctn

f"àfL". D,Jotin stcct er weter, mciar rneestql

i* Uu vicrkte dtoçq. Men ksn er d'oor gq'en'.

Âi" h*t stormt, iaâtgt de zee -et echter veeJ

i"tæ in. Dcrn itib.t- ae gonsche inho,m 'weet
op een wild"en s{roonr, rÂet hooge golven' die

,àII" ou"t de dljken sJqon'
De hoeve vsnLemniens stond "links vrun het

Z*i; à" fr"t huije 'rsn Dries rechts' De kno'op

r"cr*st'cir-is eiken daE door den- inhc;m' Ilii
;;;;. Lr qoecf den 

-weg-, o-m de kreken te

o"t"""". iul*ot bij siormochtig weer moest

;;;';;;";. Ia' dun wss het- sevootliik e"r

â-lotï-ii*;.ien,'ry-| c{eed r:nen het wel bloo't'

voets. D;rn zag men de i<ujien en-geulen niet

tiàui, en kon-men dc.win tuimelen en ver-

drinken.-" D;i"" spoedde zich voort' AIs hii niet door

hei Zwin-kon, moest hii een omwqg ryte!<en
vsn wel een uur. En 't werd reeds llink don-

ker. Misschien stond er noçr nief veel wcrtet'

ll.

Dries bereikte de oude goII. ËensftIaps
schrok hij. Beneden odn den diik klonk een
stem. En met ongsi herkende de kneop die
sfern. 't Was Zwarte Ko die sprok. En wie
vreesde Zwarte tr(o nieti Hii was een leetrijke
man, met donkere, gluiperige oa;gen, zwcrt
hqcr en verwsrde bcrsrd, wijde4 mond,
groo.te ooïen. Hij zei qltiid ruwe woorden en
vloeken.

Overdcg zag men hem wetniq. Hij moesf
ergens in een hol in de dufnen wonen, madl
niemçnd wfst eiEentrijk' woor.

leçren den crvond zaq rnen Zworte Ko
yonddwalen, er: voaral wg]nneer hef stormde.
De menschen verteJden dot hij konijnen en
hennen stal bij de boeren, hout uft de mijten,
vlas uit de schuur; men geJoofde, dat hij ook
late reizigers odnrqndde en hun geld vroeq.
J*, men verteJde ncg akeliger dinqen. /Vo een
storm spoelden er soms cfooden crcn, schepe-
Iinqen vtn een veronqe.Iukt vsartuig. En cJs
Zwc'rcte Ko zao'n lîchoam vond, beroofde hij
het van geld, horlaqe en. ringen O, dct was
qfschuwelijk [at. De veldwq.chter kon hem
niet betroppen. De sfrsndroaver was doartoe

-7 -



tc sluw. Zwoile Ko hod geen vrouw en kirt-

;;;;, geen lc'rnilie, qe-e\ vrienden'
* Zau zworte-i{é iok daor het Zwin goonl

dacht Dries' 'wik' Hi1 wil-De iongen krooP cchter een,str

cie niet qezien i:àtà"n cloor den kerel' Hii

;i;;;; ïiàt a","eden' Koo wos niet q:leen'

Éàî hà*t Jiep nmosf hem' Dries k-an hem niet

""Ëi 
À"AersqheiJe n' blac;r hii hoorde hem

;;;H;;t;;.-8" die heer vïaeq asn Ko:

- Dus kunt qe me naq over het Zwin

brenqen?"--::ià, 
in de boot. Te voet ,csaat het niet

meer.'iâo, ligt een schuit' ' Stop mo.at in'."
--Dfies 

had wel zin om te vrcgen n:-èe te

^;;;; iir"*. Masr hii dutlde niet' FI'ii was

boiq voot Zwsrie Ko'

- Ik ,ou unnàvond moq te Btugqe willen
,iin, hemsrn de Yreernde heet'

Dries verstond 
-Àet 

duid elilk' En hii ttg{.

ooi< die sfem l:ràe t gehoord' Hie'' nu wist' hii
Lit. n"r. heer wcrs éen kooprnqn uit Btuqqe'

VàÂiJAag hc;d hii zelfs boer Lammens be-

,à"W en dËor veel EeId antvangen' Lsmmens

beicaide een relrei ing vam tvetktuigen' die

hi1 te BtwqEe gekocht had' 
---'' 

!i; die-iinrr1msn stcnd dcvor nu bii Ko' En

Ko zei:

- lk zcrl u nacrr den avetkont brengen in

-8-

een herberg. En daar kunt qe een rijtuiq _hu-
ren am nôg noar Brugqe teruq te keeren. Sfcp
maar in, mijnheer.

- Mqqr zullen we qreen ongeluk kriigen?
Het water is zoa wild.

- WeI neen... we schon:mejen olleen.
zaa'n beetje. Het Zwin is zeer ondiep. 't Is oI
veeJ dot we met de schuit nu oversl kunnen
vdren. Op gewone Cagen is hef niet mogeliik"

Dries hoorde Crrt ailes achter den struik.
En hij docht:

- Ko lieqt... Aan cfen oyerkant is er geen
herbera, wcter cle koopman een riltuiq kc.n
kriiqen.

Hij vertrouwC-e Cen schelm niet, d-ie zeker
kwsarl in den zin hc.cl... Dries zou den koop-
mqn gûr:.rne cyewodrschuwd hebben, mcc,r
hij durlde niet. Ko zau h.et hem betsold zet-
ten. En och, misschien wilde hij alleenLiik wat
verdienen, door clen Brugqelinq over te zet-
ten.

Dries bJeef dl:s stiJ ach'ter den sfruik liggen.
Wqt lçtel- hoarde hii de riemen in het woter
pJosse,n, De boof yoer heen. Maer zien kon
de kncrap ze niet meer.

- Ik moet een cmTryeçr maken, dacht
Dries. lk durt rne in't Zv'rim n"iet meer wc.gen.

En neen,'t 'r,T cs nief qeroad.zçam, De- zee
stroomde in de goII. Dries zou dus het besf
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vooûmo'ken. Anders zou moeder anqerust
zijn.

Hij stond op. Had hij maer een ploofsje in
de boot gevruagd! Don wss de weE veel kor-
ter greweest".. Neen" Lievæ den omweq ma-
ken!... Met Zwarte Ko wrJde hij niet in c.qn
raking komen.

Dries stopfe op... Wot bulderde de wind!
EensJrJerps bieef cle jangen verschrl'Jst stcan...
Wat haorde hij dc..qr? Een kreet... Vqn een
zeerneeuwi lfeen, haor mac,r... wêer dert ge-
schreeuwl Het rnoesf die BrwqgelinE ziin.

Dries .beçron fe beven. Wqt voerde Zwarte
Ko uit? Eeroofde hij den koopman van ziin
qeld?- 

De &nacrp rirrist niet mrof le doen. Dootloo-
pen en çrebaren a/sof hij niefs qrehoorcJ had,
dcxsrvoor was hij een te flIinke jongen.

Hwlp hoienl Mcxay de eerste woning stond
te yer aI, ont biltijds ienr<rnd te wccrrschu-
wen.

Eries keerde terueT, om toch nodr die wa-
nimg te sneJ/en" Dach sneJJen, neen, dcrt wos
onrnoEeJijk... rvcrnf hil moesf feEen Cen wind
worsfe.len, die ge'nre./dfçrer noçr uit uee blies.

Dries hod moeite om op den dijJ< te kunnen
bJijven. ." En dcyn die schriJr, welke hem nog
du-mgreep/ Te/&ens mce"sf hij hijqend blijven
Sfcrqn.

__- l0 _-

Bd1"i het geloe i van clen storm hoorde hij
op het ciuin nje{s meer.

Mctar weer schrok Dries... Beneden csn
den drjk zcrg hij een gedocrnte... Zwarte Ko
missehien.)

, DS ionqeJt liet zich op den grond vqllen.
Ia, 't wcrs de sfrcrndroover. nii t*ioâp Ë;;
!e2 aii$ -op. Drfes beefde ,*n ongsl. M6est
de kereJ hem vinden!

_, 
Z:yrr? Ko ginE Dries raketlngs voor,bij. Hiidoc/de den dijk crsn deir cnderen t<qnt ât eÂ

verd.weem.'

-,__; , {ï.i" wgV ! Maer w$d,r is'Ce koopman!
dctcht /liies. 7,a,_t Ko hem in 't tnoter q.*or_
pen heb,benl

Dat zou rrerschrjkkelijk zijn.
Mqar klank daar weer ni-ef een scà.reeuwvsn't wqterl
Dries /uisterde scherp toe.
]a, dot was de sfem, de kreet van eenmensclr/ Wsar l<.9n 

. 
dg BruEsche tr"ipÀàÂzijlt? Erqens in die inhom! 1tvam hij' mii-

lchien rand, worsfe-lde hij tegeÀ a" qL;uit
A, dun xow hijher nier lanÇ uiihàudeni ,t Wà"noodweer...

, ** Ik moef hern heJpen! dacht Dnes. Maqrnoe!
Hff moesf ncrdenÈen. Om hulp gaonl Mqar

rl



don zou het te laat zijnl Daeh hoe wos Ko
qelandl Zeker in de boot.

Dries liet zich haastig vdn den dijk glii-
den... /c, dcar lag de schuit.. c.c:n den voet
vqn den dijk getrokken. 't ï1r'crs de boot von
ÀIeeJ, de qarnaaJvisscher. De riemen wqren er
ook...

Dries duwde cje boof in 't wster... Êoeien
kon hij goed. Hij had vader dikurijls op zee
vergezeld, zao in de vqkqntie. .En de {linke
jangen bedcvaht zich Eeen oogenblik

llij roeide uit crJie rnccht. 't Wos êt:ii zwd,rê
tsak. Guipen u.tcter sJoegen over hem heen,
De wind.bu.ldercle. Het vasrtuigje schommeJ'
de vreeselijk.

Waçr wss de kooprnon htet in dien zwqr-
ten woes'fen vJoecll M;isschr'en qJ rerdronken!
ldeen, toch niet... I)sor klonk weer het anqst-
çreschreeuw:** HuIp!

- lk kom! riep Dries terug.
Vcder hod hem wel eens verteld, hoe

schipbreukeJingen ap een wrqk nieuwe
krachten kriiqen, als ze zien, dat redders ncr-
deren.

Dçt schoat hern door hef hoofid. En Dries
wilde nu den drmen Bruqgeling ook bemoe-
digen.

- /k kom! riep hii weer.
12-

Zwqrte Ko kon het hooren. Mqqr hij ga| ernief om. Hit zou een mensch vqn den doo,Jredden. 
--- ---v'rvvr4 Y!

Boejen dus n:sor-... roeien, zoo hard hijkon! Dries sfond ,*c!11giil;;;;" t en zwoes_de qon de rjemen . Hiiioraâii."t""n.
; Huip/ klon{r hei nacJm"iu.'
De sfen: wees de richtik;;;;.
- Ik kam! qntwoorCde-Dries.

. De o_nqelukkige koopm-ai Àïà"r hem ver-sfccyn iebben, wsnt àr1t u"/rr.""*A.u,
-- l{irl .. o, hetp mâ!-; Ik ben in een bootl .riep Dries, hijgend.va3,.1nsp*nning. rJoud u goeàl
ttij trachtte doar cle drljsternr.s te kiiken...Maar hij .zog niets d*" ;il_";;;*ence kop_pe:i. Fceien noq_ rnrûr nciar ,f mjCden yqnden inhom. 't i,r"l.irt""i;" ;; schut. AJsdeze maar niet kopsiTsde.' 

--- *-

- O, help me iacht smeeJrte de Brugge_ling weer.

- Ik ben er dichtlrij, docht Dries, en hijbJf/<fe vaor zich uit.
]o. dctor zao hij een voïm... een gedaonte.Nu e-erst wist-hij wsdr a. Loopào n zich be_vo.nd.
ÀIoçr eeniçre ferme slcgen... Drjes kon bijnaniet meer, mc.cr het_moâsf. .. t",' n.t moesf/En efnde/iik bereiktirh! J"'pfâà,_ waor de



Bruqgelinq zich bevond. De msn klernde de
schùit ,ro"i, dobberde mee.

Dries wierp c{e riernen neer en gteep den
drenkeling... Wat moest hii trekken en sJeu-
rcn! Gel.ukkig" de Bruggeling wcs in de
.boot... Geredl '

- Goddank! riep hij uit.
een brave mensch.

IIil bemerkte nu, wie hem
zei vetbos.sd:

- Een jongen!
-' We zullen noGT den ovetkqnt vdren,

sprcrk Dries, af liever, hij riep het zoo luid-hij
kon, om zich boven Cen storm verstconbocr
te mqken.

-- Wasr is de raavet?
--* Aan de cndere zijde.
Msur hef wcs nlr qreen tijd om te babbelen.

Drfes moest werken... En het gevd.qr was noq
::fet voorbij. De hooge golven konden de boot
gmsJcon.

De kooprncn begreep het ook, en hij klem-
de zich met beide hænden dan Cen rqnd
vcst. EJfc ooçrenbJiJr kregen'hi1 en Drfes een
sforfbod.

De Tencrcp roefde weer urt oJJe mqcht. Dsqr
kwsm den hooqe zee... De schuit werd opge-
ti"'!,d. en vq:crt ryeploft... Boern" ". ze zat rrost. .

De koopr::an spor{elCe lanquit in 't wc:ter,
14 

-

O, wot zijt ge

qered had, en

dat de boot hqII vulde en schreeuwde om
hulp. Oo/< Dries wcls omyer getuimeld, mo.ar
daCeJijlr weet rechf gekrabbâtrd.

- rye zijn aan hondl juichte hij.

- O, îs't ws.ar... is't wel wqàrl kermde
de Bruqgeling.

- ]q, zeker... Wij ziln gered!
O, GoC zij geloofd!
Doe net als ik, hernam Drjes. Langs

hier...
Hij klouterde uit de schujt en,. hielp den

kooprncrn. !a, ze wcren osn den ovetkant,

- 
Ffeip mij, om de "boof op fe trekhem, qn-

ders driylt ze weq! riep Dr:-es.
En toen dff çr'edcrcn wes, zei hij:

- Ga mo.lr met mij mee, mijnheer. Ik
woon hiet dichtbii.

*"* O lo" qij zï1t een hro,ve jangen! Die an-
dere is eer: sshu&... I{ij zou me oyerzeffen.
Pos waren we een e:ndje weq, of hii duwde
ri2e r?eer en tro,lc mijn cyeld uit rniln zsk...*- Hii heeft ar dus bestoJenl

- /o..- en dern wierp .hij mij ujt c{e schujt
in't w*ter. GeJukJsiqr voe/de l'Jr focJr grond,
en kon ik op de been çrercken. .. 't W,..tti,. ;t;jk
fe rn* fci oan de bersf. 'k Darfide echfer niet
ncûî den konl qfirn '/r T,VeeÉ dot e.r djen=-
pJcerfsen zijn, waur ik zaw verdrinken. Ik kon
tæç hoost niet sfccrnde Jrouden; 'k ben twee-
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mcic.!" door den wind omver geslogen' O, 'k
veiloor aI miin moed. .' Maov toen hoorde ik
uw stem.. .

Dries veûelde nu, wat hii qezien en qe-

hoord hod.

- Dus kent gii den deugniet? vroeq de

koopmcn
--- Io, miinheer,'t is Zwq.rte Ko.

- Dqn zol ik hem bii de politie o.ankla'
qen-

Dries, ziit ge d.oar? klonk het nu'

- Is, moeder, schreeuwde de ionqen te-
ruq.

îror.rrn Velqe wds onçrerust qeworden over
het ktnq weqhliiven vc:n haat zaan. Ze vrees-
de zco ît Zrrcin. In hc.w angsf qinq ze er heen'
En ze onfmoette Dries.

---* Gii ziit niet aJJeen, zei maeder, toen ze

biy hem wcrs.

- Q, er i-q 'rrat gebeurd, verteJde Dries
hacstig.

Moeder hoorde hei heele verho.al. Ze wqs
fier a,c hnrsr irsnaen. Enze noodiqd"e- den koop-
rn"ryn in hc..tr hut. .De 'stoof brandde. De we'
dur.c/e steokte het vuzx ap. Ze gat den Bruq'
gelinq drocte kleerem vxn hoc,r rr,c,n. De qe-
iedde en *i,iin reddev verkleedden zich baven'
De kocpmsn k'atçm beneden fn 't visschers-

l6 -_

pak', en ginq bij de kachel zitten. De vrouw
gut hem een korn heete kotfie.

- Dcrt zaL u vqn binnen vetwatmen, zei
ze.

- Wot een qvond/ sprak de Bruqqeling.
Lk ben dicht bij mijn doocf geweest. .. Mqqr
uw jongen is een terme çrcsf/

Hij vertelde, dct hij Moerman heette en een
vrouw en drie kinderen ho.d.

- O, nu moest ik nooit meer thuis qeko-
men zijn! zei hij, verschrikt nog bij die qe-
dachte.

- la, mijnheer, het js vreese/ijk .voor
vrourl/ en kinderen, c]s vads nooit meer
komt, herna.m de weduwe.

En zij sprck over hqat zwdar ver/ies, den
dood vqn hg,.ar man.

Dries lyss hef een en ander acn een buur-
mqn gaJn vertellen. Deze kwqm nu eens ki,i-
Iren. Hij heetie visscher IoIf , en kende mijn-
heer Maerman wel,

- Dot noem ik door 'f ooçr vcrn een nooJci
kruipen, zei hij, toen hij den koopmon de
ha.nd h:d {Tedrukt. Mçor nu hebben wij be-
wijzen teçren Zwarten Ko, die.n flielt. We rnoe-
ten hem dc*eliik laten pukken. De .kerei
meenf, ck:f eye doocl zijt. Muar als hii hoort,
dat qe nog leett, antglia't hij weer q/s een
paling. IIij is et waarlijk glad genoeg voar.

17 
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Dries, ga met mij mee nc,el den veldwqchter.

- 
Mqql g"ls.Zwarte Ko dqt hoort! zei moe-

der ongstig. Wie weet, wat hij vcnnqcht met
ons doet/

Zoo groot wos de vrees voor den schurir.

- 
Als de veldwqchter fllink optreedt en de

gendarmen haclt, zql Zwæte Ko dao4toe
geen Jrcrns meetr hebben" ve.rzekerde lotrt. Dan
zit de deuçrniet hier vcnnocht onder den to-
ren, en môrçen in de çrerrangenis vqn de
stcd. Kam Dries, çieet? tijd verliezen!

De jongen wos zeer verontutoc;rdigd over
het çrecirog vo,n den sfrandroover. Hij hcrd
geen vrees meer voo.r Ko. Ën dodeJi jk mookte
hij zich çrereed am met /o,lf mee te gaa.n. Miln-
heer bieer bij de kcchel. Hij zqg nog zeer
.bJeek,' hij bibberde soms van koude rillingen,
die cirer zijn lijf liepen. Iolf ried hem (rc.n on-
der de dekens te kruipen.

** Ën geef hem een kruilc met wqrm wqter
ccrn de voeten, zei hij tot de weduwe.

De visscher wisi, Irce arm het in de hut
-wos. FJij ging even no.er huis en /<eerde me{
frvee dii<ke cfeieens terug. ln het zijkamertje
wos een hedstede. Daw Jeqde mijnheer
.&'feie.rn:.*-:: zich tey rusfe. Iq, nu kreeg hii het
spoediçr warm...

m.

]olI en Dries ginEen dan heen De sûornt
woedde nog even geweldig, De visscher en
de J<noop stopten nûqr het dorp. De veld-
wochter wcs in de wqcht,

Zoo noemde rnen een steenen gebouw o,o,n
hef strand. ln dit gebouw sfond een groote
boot op wieJen. Âls hef sJecht weer wss zcten
daor visschers en toJ.beambten. Wcnneer ze
op zee noodseinen zsgen von een schip, kon-
den ze don dcrdelijle de .boot ncar 't wqter rol-
len, Daçr k/ommen ze er in en roeiden nqsr
het schip, doi in nood yerJreerde. Zoo zouden.
ze oI't mogelijke doen, om de bemonninq te
redden.

Op dezen cxvoncl hie/den de koene mcln-
nen dus ook zeewccht.

]aII wist uwe|, dat hij dac.l. den veldwachter
zou vinden. Toen de poiitieman den rzisscher
en den kncrcp zoçr .binnen komen, vraeg hii
dadelijk:

__ trs er een schip in noodl
-* IVeen, neen, mclgt we moeten Zwcrte

Ko bij zijn lurven çijpen,
t9 _



- Zwafie Ko! k/onk het, en alle mqnnen
keicen IoII nieuwsgierig oon.

- Nu. hebben we bewijzen, Cot hij een
schurk is, een roover en een mootdencsr,
herncm IaII. Loot Dries Velge 't mcdr eens
vertellen!

Dries deed ziln verhaal en oIIe wqchters
wsren zeer verantwoardiqd. Ze prezen den
knaap voor zijn moed.

- Ia, zei een tolbesmbte, hij is de wore
zaan van zijn vaCer. De oude Velge wcs noçl
altijd een flIink, broof mensch.

-- Kom... nedr den burgemeester en de
gendarmen, kammctndeerde de veldwcrchter.
Zwafie Ko moet er achter.

De bi.lrgerneesfer hoorCe 't verslag. Hii
stuurde om de gendarmen. Dqn liet hij nog
een poor jonge visschers hoJen. Hoe meer
he/pers, hoe befer ! De duinen waren qroot.

En weldra vertrok de groep nc'c;r 't Zwin.
Hiey werden de m*nnen verdeeld, Met
drieën gingen ze den polder in; drie man-
nen zouden den Cijk van't Zwin bewqken;
de veldwachter, IalI en Dries begaven zich
naar de duinen.

De zee huilde mdat vaar| De wind ioeg
oyer de v]crkfe. Hier en daclr blonk een lich{-
je op een hoeve of in een hztt. Het wcs ove-
fiqens pikclo,nker. De veldwcchter en ziin
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gezellen sJopen /cngs de duinen. Niemcnd
sprcxk. Am elkqor te verctocn hodden ze moe-
ien roepen. En zaa zouden ze Koo hun oon-
wezigheid verrcden hebben.

Ëen haltuur wqlen ze aI ap zoek, moel
]raddeEr nog niets bespeurd. Ëensk/ops hoor-
den ze iemand hoesfen.

De veldwachter gaf ]olt een stoot in de zij.
De rnqnnen en de kncap kropen nu doar het
zand. Dqcr zsgen ze een licht. De vetrdwsch-
ter sprongr op, en in een oogenblik greep hij
iemond bij den nek. Hij hod Zwerfe Ko vost.

- 
Lçot me Jos/ tjerde de scheJm, êrt hii

vJoekfe vqn woede. Wie zilt qij? vraeq hij.
Ko hcd een Jqntoçrrn sangestoken, ms.c,t

die von schrik lcten vsllen" Dries greep de
Iantclrl:n en iichfie bij.{oU hielp den deugniet
oyermeesferen, De veldwclchter Jred een touw
bij zich en de rnnnnen bonden dodelijk den
raover. Ka bood weerstond, sJoegr en schop-
te, mar:; het hielp hem niet. Spoedig wos hij
weerjoos.

- 
Wat befeeicenf dctt tach? vroeq hij don.

- 
Dct zult qe stroks weJ hooren, zei de

politieman.

- 
Wat heb ik misdson, dat ge me bindt

o/s een beesti

- 
De beesten zijn brsver don gii. Zoo,
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Koo, waont qij hier? Erqens in den qrond xe-
keri

"- De-rt çrcrat u niet aan!

- We zullen toch eens kijken, hernom de
veldws.chter. We zijn nogal nieawsgieriq,
weet 9e... Drres, Jicht eens .bij.

De jongen kwarn ndder met de lanteo;rn,

- lo, ja, zei de veldw,sehter, hfer-is ee:?
ho]."" Ko /eeft cJs de konijnen...

^--- Ik ben niet rijJe genoeÇ, om mij een huis
te bauwen, bramde de çrevfingrene. Wot kon
hef u scheJe"n" 'H/ocr ik sicap/

- 
O, sJs qe iflevor sJiepf in den ncicht, dc;n

eor:den we u niot Jostfqr'voiJen.
De veJdwçchter kroop in het hal.
: Geef de Jsntscrrn eer?-c, zei hij tot Dries.
Hii zactr nu een andérqardsche komer, met

wetnden von sfevigre"pl.anken. Er lag een rnd-
tros l'n, die fof beef diende, Er sfond een fafej
mef ee.n bsnkie. Muen vooraL zaq de veld-
wc:ahter kisfen en fonnen, vol met c.ller(ei
gestoJen goederen.

- fien echt dievenhoi, riep de veldwqch-
ter, tervtrji hij weer nçar buifen kroop.

-* Ik ben çreen diel! schreeuwde Ko. Gii
Iiegt!

- 
J\Ieen, Ee r,iXt een eerJfjk man. Mijnheer

Maermçm zal dçt ook rnreJ zeggen,
*- I4ilnheer Moernranl Ik lren çreen Moer-
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mon! looq Ko, mc,ar er klank schrik uit zrjn
siem.

- Gii denkt zeker, dof de koopmon von
Brugge in't V,win verdranken liqtl hernqrn
de vàJdwschfer. Mc,or we zullen-dctqr in het
dorp verder over prcrfen. Gil krijgt qinder
een beter loqernemt dc.n z,oa'n l<anijnenhol.

- Wat heb il< misdccrni riep Ko.
' Dq veldwschtet zwq.aide mei de lsntsarn.
De cnderen zaqen dif sein en 'kwornen ncor
hier.

- 
Iflebt ge hern/ vraeE de bwgemeester,

die ook een groep crûnçrevoerd hsJ.

- !a, hij ligt ftier çrelronden, schreeuwde
de veldwachter teruq.

De ,burgemeester boog zicLt avey den gre,
vcnqene. FJij betusffe .hem en hocJde vs,n
onde"r ri;n ftioezeroen eÊTz p<r.le bcrJe.bitrjetten.
. - .Ffier is het çeld crJ, zei hij. Ik wist niet,

Ko, dcif qiy zoo rijk zijt.

verzekerde de rooyer.

- /s, r,ize zulfien rvei eens onderzoeken
hoe!

De burgexreester zomd'Dries ncrfJr cyr,, J:oeyÉr
vun [.*rnz]rens, cire hier dtcht bij sfond. De
kncaB rnoesf oo;n zifn bucrs om een kor met
een pstrrd vrogren.

=* ?'1 *-



En op die kor werd Zwqrte Ko neo'r het
dorp gevoerd.

-Den valoenden dag ku,am het gerecht uit
de -str:cl. 'tWas een ernstiqe misdocrd. De hee-
ren begcrven zich ne,c,r 't Zvrin. Dries wss dien .

morgen thufs moeten blijven. Miinheer Moer-
mon lag nog te bed De dokter hezocht hem.

- f,en zwdre verkoudheîd, zei hij. BIiiI
msdr onder de'wol.

IVqqr rnevrouw Moerman werd een bood-.
schqp cJezonden Drfes wqs frisch oJs te vo-
ren, De rechters uit de stercl Jcwcymen dus no.c,r
de hut. Zwnrte Ko stapte tusschen de qendor-
men rnee. De schelm zog hleek. Ëerst moest
Dries alJes yerteJ/en, wat hii qezien en ge-
haard hed. De heeten prez,en hem over zijn
moed en tlinkheid. Dan rJeecJ mijnheer Moer-
m*n zijn verhaal. Hii herkende Zwsrte Ko
stelJigr.

De schurk had eerst alJes çreloochend, nu
zei hij:

- Io, ik heb miinheer averqezet.. dcrt is
t$dtr, De boot schommelcle eii-. en miinheer
is foen in het wctter qeval/en. Ik heh hem ncrg
willen redden" rnac;r ik zsq hem niet meer.

- Meen. neen, gii hebt mii uit de schuit
gewo(pen, hernam de koopmon. Wat ee,t
valsche kerel!
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- Ds.t zijn leuqensl riep Ko,

- 
Ën is niijnhéer's greJd von zelt in uw

zak qevlogen? vroeq een der h ,e:en.

- 
Dct geJd... dot qeld... 'f !s'. n;ijne sio

mejde de rooyer.
Fechfers onderzaeken oJJes. Milnheer Moet

mqn zei nu ws-Gr hi1 het geld had antvanqen.
.-- Een der fuiefjes is wst gescheurd, ver-

teJde hii. lk heb het vqn .boei Lammens qe-
kregen.

Men keek de bonkbiljetten no'. En jo, een
er va,n wcs çrescheurd.

Baas Lommens werd greroepen, en herken-
de het brietje dadelilk. Iq, hij hçd. het acrn
den koopmsn EeEelren, bïj de betaling vo.n
een rekeninq.

't Duurde niet lang oI Zworte Ko versprak
zich qeheeL Hi.j bekende oJJes. Hii yerteJde,
hoe hij 's midduqs den heer MoernTan in de
streek hod qezien. Hij wss hern gevotrgd. Hij
beEreep daf de koopmon geld kwam ontvqn-
qen. Ka v",zos foen op't geclocht gekamen, hem
te .besteJen. Mef den storrn had hij een goede
çreJeçrenheid gehad, om zijn schelmdoqd te
pJeqen. Mmcrr dst een jongen ze verhinderen
zou, neen, zulks hsd de strcndrooyer niet
vermoed.

Met de boeien s,q,n, wetd Zworte Ko nac,r
de qevongrenis in de stad gebrcrcht.
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'sNomiddcrEs kwam mevrauw Moermon uït
EruEge" Men hod hc:cir .het nieuws vaorzich-
tig Eerneld en gezegrd, dcf has.r man voor den
gf_ornr hier gebleven en wst ongesteJd wos.
Me',rrtur,Er Einq dcrdeJrlk op refs. 2e was tac:h
erçr qresc&"rok.ken. En ze beefde van antzet_
ffnçr, foen ze pij stukje_s en beefles het gan-
sche verho.al haarde. Wçt donkte ze Dries
hartelijk en oole _zfjn moeder! Ze verpleegde
nu haar mo.n. Hqar kindertjes waren oidu,
de zarcgen vctn een jutftoww:,

Mlevra'uw I\llaerrnan zag wel het qehrek in
cle hut, en 's cnderenefoel$s ginE ze even nxcrr
heÉ do-rp. Ze l<acht dssr dekens, onderçroed
yo<rr de kindæren, wert huisrcrad en een qan_
scfiem vaçrrrysd Jevensrnl'dde/en, Een vis-
schers;on gen bracht eiie heeJe vrscht op 

"*"sfootwergen ncffr de hut.
_ Mijnheer Mcermcrn wqs zeer rijk. Hij wïIde
Dries beJooi:en De jongen had h.m i-*.r,
lret Jeiren gered.

Hae zow hil Dnes be/oone:: I Hii wilde er
noqr orr,er ncCenJcen, Hij was spoedig aI veel
.befer,-hoer.veJ de dokter.hem iag aonroodde
in .bee/ fe hiilrzen* lijs Dries vo,n dà hoeve thuis
kwam, sprok rnljnheer Moerrnun met hem. Ert
zoo hoarde de kaopmon, hoe Dries gaarne-

-- 
'),6 _

nr;qï de scheepsschooJ hcd wililen gdd,n,
rnsar niet kon door den dood van zijn vader.

fleniEe dagen ginqen voor.bij. 't Was de
Jsctste ryvand d.ien milnheer Moerrnon in de
hut dasrbrcrcht. Zijn vrauw Tvds reeds e{en
voriçren dag vertrokJ<en e$ ze zûw mwqen
rnet een rijtwiq ks.ar m:n l*atnen hulen.

Mijnheer Moerrnqn zct nw bij de /cccheI.

- 
'We.moeten rrcrnoyond Éoch ee:]s met

eJ;r':ar spreken, zei hij, fcen Sries van .boer
Lcrrn:treras ferugçreJceerd wcs. Dus, Dfies.zau
Es.arne nffrr de scheeg:sschooi gaq.n en
sfuurmun v"rardem... Hii is er ook net een jon-
çien voo.r. Uit'zaa'n i'r.cJekere:: knaap /con een
tlinke u€:efiian croeien. Wetr, sJs moedey het
gaed vindt, msg Dfies fissr de scheepsschooJ
goûn. fJa ,lrqn nooif genoeg befryJen, wat hii
voar mij heeft geCoein... Zander Drfes, wss
mijm vrouw u,redutxre en wsren mijn kir:derfjes
vaderJoos. Drycirorn zalLtre moeder een mqsàd'
geJd greven. Dsm kcin 'ae behaarlijk leven. En
Dries qaat op mijn Jrosten nerclr Ce scheeps-
schooi. I{ebt ge Ccar fets feçreni

En mi1nheer Moermsn keei< vrauw Velge
can. Moeder kreeq de trcnen in de oogen.
Dries spror?g op T/fln .bJiidschcp. Ziin gelaat
gicnsde. Foch ne,trr de scheepsschaol! ,En
rnoede.r geen gebrek med$, geen zorgen!
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OI de weduwe het goed vondl Ze kon geen
woorden vinden orn den koopnron te dsnken.
De wen-qch vqn hc's: broven man zou toch
vervulcl warden.

Den voJqenden morçren kwsm mevrouw
Moermçn. Ze brçcht voar broertie een qroote
bouwdaos en voor zusje een prcchtiqe pop
mee. En vaor Dries had ze prachtige boeken
over de zeevaçrt, Ze kende het pJcrn vc-n hcar
mr;n. En tot vrauw '[/elqe zei ze, dot deze
haar en hasr man niet danhen moesf. Ze was
hei met mijnheet Maermryn eensi

** Wat Drres gedaon hsd, wos niet fe be-
to.len!

Visseher ]oII hwam aak noq eens qoeden
daq zeEqen. Dries verfe/de hem dcdeliik het
<trroote nieuws,

-- Heerlipk! zei IolI. Ia,'t zQu jammer ziin
ols zoo'n kerel een lc;ndrat werd. Hii hoort
op zee thuis!

'--.
Eenirle mc,crmden luter moest Drt'es met IoII,

den bu.rqe.nreesfer, den veldwqchter en nog
eeniqe do;peJinqen nocr de stad.

AI].en wdren opgeroepen vlar de rechters
om te oetu.iqen. Ze zogen Zwarte Ko. Gen-
dcrrmen brcchtem hem çeboeid in de zqql.
De schelm was vetmaqerd. Hii keek noq nii'
dig naur Dries, toen deze nu nog eens q/Jes
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van dien oyo.nd verteJJen moesl yoor de rech-
fers en qez,woornen. De Eezwaornen waren
twaalt burqers, die Ko oordeelen rnoesten. Ze
vertrclqarden hem schuldig adn poqinq tot
moorcl en Gûn diefsfal.

Zwarte Ko werd tot twintiq jaar gevange-
nisstraf yeroordeejd. I/reeselijk, .maar hii had
het rttim verdiend. Ën zao'n mc'n mocht wqor-
liik niet vrii hlijven... Iffie weet, wat hii reeds
misclo.an hqd, zonder dat het bekend wqs.

't Was nu gGLt\Fl tente... En toen vertrok
D.ries op een zan.niqen morgen nodr de
scheepsschooJ te Oo-qfende. Eerst was hij nog
eens J?ûor het grat ven zi.in veder qeweest.
Daar knfeJde hij neer en .beloofde vader goed
ziin best te cloen. Miinheer Maermsn had hem
tlinh in de kieeren gestoken.

En't duurde niet lanq, of Dries kreeq ziin
eersfe hlauw pokie. .. noc1 lrcn een leer.Iing,
Moor nu was hii op den eaeden weg orn
strsuyrnrr... en ia, zelfs om kapitein te wor,
den.

Itreerlijker belaaninq hctd- mijnheer Moer-
mcn den zoon van visscher Velge niet kunnen
qeven.

EÏNDE.
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HET Z\À/IN

ÆJs cnen vo:r Knoft/re over Kadzond ncl,q.r

GroeCe rvs::deit, karnt men door vruchtbqre
poJders, T"ù"Gf,r.r çroofe hoeven stcsn en ptach-
tiEe ooçrsfen çrrceien.

.Als rne:: dcrn een ircrcrt bekijl<t uit vroeqere
eeulr.r'en, uou rnen njet geJooven in hetzellde
gewest te zijn. f"foeveeJ meer wateren wq,ren
ey toera.

SJur's, é.crrdenburg. Oosfburg hadden ver-
hinding rnef Ce zee; Kadzand wcs een
er'Jcnd" Die iarcrferen vernielden bij starm ze-
kere dorpen, c.ls f{ieuwevkerken, Koksijde en
z,e rulr..ten cok stukken yrn de &ust al, oJs de
Psc.rdenmsrkf.

Men .l:eef{ de ger:Ien en goten ingedilkt.
Dscrrdoor zien we nu naq zooveel binnendij-
ken.

Kodzsnd is geen eii'and meer. Tusschen
Ce J<usf en SJufs Jigf de Zvvinpalder.

Vun .triet Zwcnte Got btreet oJJeen maor een
kreek aver hij Groede.

Oostburg bezit oJ Jcng çreen hqven meer.
f{et Groofe Gcf dqar is een /cotste spoor rdn
wijde wryferen.

*_oy *"Y y "ï, sehilder<xchfl
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Nog spreekt men van het Zwin, een "klerneinhqm, rulm een uur gc;cins lrcr? Knofrke. De
grensJi;n Joopt er door.

VeeJ bcrdgusten wsndelen er in den Zomer
heen, Er sfqcrn tJrqns enkele herbergon, we,qr
men efen en drinken kan krijqen.

Wat verdw is het hoventje'ian de Wielin-
çren, of vryn Kc:-dzçnd zooals men zegt.

Doarbij stcrsf hef çrebouu,+r tt*n âun red-
dingscfienst. Er mandt een atwrc:teringslxonaol
in uit.

Noçr verder hereikt rnen de j<Jeine bad_
p/crafs Kcdzcnd, een hc.lf uur Eelegem vdn
het dorp, weiJ<s foren ge boven de vd/den ziet
oprijxen"

Valgt rnen Ce kusf, Co.n kamt men ncr ee:?
Jg"gu i,urryndeJing cl*n hef sfrond vsn Groede.
Dorxr sfersf nog weiniq" de nc,twur is er zàer
fg"h?rp. IWen_Eenief eàn prochtig gezicht op
trVoJcheren. Lcimdwcrsrfs 

"rr;st dJ toren van
Groede, een nef dorp. VoIEi naen de kust nàq
verder, zoo komt men asn den vuurtoren u*ln
fdieuwerslu:'s, dfeht hi1 den rnoncl vs:n J;
WesferscheJeJe. Dan is'men in de buurt vqn
Bres/*ens, hef visscherscforp vûn Zeeuwsci
V]oandeye^n, efi 'v,/Çtctr mea Jcgn over vqren
nocl; 'f/issinçren op çroofe, prachtige booten.



'f|et volgende b'oekje heet:

DE AANVAI OP DE TËXAS NANCH,

De Texssrsnch is ornsingreJd door Sioux

lndisnen. De toestand vqn de verdedigers is

zondey iroop op redding. BLII More en zijn

mcr,nnen zijn ten doode opçreschreven, mcql
met den rnoed der wqnhoap zullen ze strij-

den op leven en dood...

VCIOR DE OUDEBEN.

Deze week is verschenen in de korte romcrn:

MARTAJVS STBI/D.

Het boeiende verhcol,, woorin ionge, dcrp-

pere liefde zeqeviert aver kJeingreestige be-

zwtren, rychferdocht en sllerhonde moeilijk-

heden.


