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Nr. 129.
Tweecie druk,

A. HÀNS.

ffie ffioohRcr w&ffi defi? ffilmwwæv,

L

.Alice Vervloet had haar zusjes te bed gebracht. Ze

stookte ru het vuur in den harrd op en hing een ketcl

$'ater aan den haak. Ze verwachtte vader. Alice. rvas

r':efrien .jaar en ze moesf reeds al het werk van een moeder

cloen. Want haar goede rnoeder was verleden jaar ge-

sio(ven na een lange ziekte

Âlice decd haar huishouden en zorgde voor haar: zus-
jes Maria en Liza, die vier en zes .jaar waren. Ze had
ook nog een broer, Pôl. die twaalf jaar telde. maar hij
ging altijd met vader mee n^ar zee.

Hct huisgezien Vervloet woonde in De Panne. bij cle

kust. [ilaar De Panne was toen nog niet de bekende bacl-

plaats van tegenwoordig. Wel had rnevrouw Terlincl<
ei' een houten paviljoen opgericht en kwamen er's Za-
rlers eenige vreemdeiingen. Doch De Panne was toch ceir

afgelegen hoekje van onze Noordzeekust, warr voo, .r:

visschers woonden.
En ook Vervioet was visscher, die een klein scheep,fr
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bezat en zeer hard werken moest
clienen.

Alice sroeed brood. Vader en pol
digen honger.

De wind glerde om cle hut. Het was
Octoberavond.

om zijn kost te ver,

hadden altijd gewel-

een stormachtige

Eenskians -,verd er cegen de hut gebonsd. Dat was
niet de n,irC. Àirce begr.eep wel wie er binnen wilde. Ze
dec.cl vhlg de deur opeil en een groote hond stapte in huis.

FIi.j kr,visrrelsrâarfre, als rvas hij tevreden zich bij drn
trvlrrnen ha,: c! te kutrnen leggen.

_ --- Ha, Eruno, z,,jt gij er tl, zei Àlice en ze streelcle
het g'reciige dier.

7,e gjn5t naar cle kast en nam een stuk grof roggebrood.
Za L:ratskelde ber in eer sch,;tel water en-het was Bruno,s
avondmaal, dat cie qroore hond gretig binnen slokte.

--- Ge heb:. d*ri nw r.rcrk al gedaan, Bruno, hernam
AIice.

Ze r','ist daf &'runo naar Frankrijk was geweest. Va,
der Vervloer ca Ïroi oefenden nog een ander bedrijf uit
dan de vissche rij. Ze srnokkelden ook. Men noemde
clar trlauvren.

ille Fa.line lirl: diclrt bij Fra.nkrijk. En voor veel goe_
dcrcc, elie rcer; rjalr witr verkoopen, moet men aan de
grcro gel':! h:;;it::" .l^r:.1. ze in Frankrijk binnen te brengen.
Mlm lloelnt cl;rr g;lrî invoerrechten. Voor veel goederen
u,eltr<e naen liit el*n vreemde in België brengr. moet men
Êve!1eer-ls irivoe;:recbten betalen.

De srnokkelaars trachten zulke goederen over de grens

te brengen z,:nder invoerrechten. F)en fnoeten ze zotgen
Ce tol,bearnbten, die de grens bewaken, uit den weg te
blijvcn. [4aar die rclirearnbten passen goed op. Ze wan-
delen heen e!'i 1veer. En als ze smokkelaats ziett nemen ze

die revangen. Doc!-. de srnokkelaars willen dan vluchten
of verdedigen zich. Dikwijls wordt er gevochten. De
tolbeambeen schigten sorns. En zoo gebeurt het dat er

dooden vallefi.
Sniokkelen is cius een gevaarliik bedrijf,
Maar er is ncg al '.vat mee te verdienen.

Vervloet srnokkelde dikwijls over zee, maar hij deed

he t ook over land. cioor cle duinen. Àlice was er dikwijls
rrgstig om. 7e hr<i een afkecr van clat smokkelen. Dat
*-as bij moeder ook zoo gev",eest.

Een kwartier verliep. Toen krvamen vader en Pol
thuis.

- - FIa. Brui'lo is er al, zei vader tevreden.
Fven::tree!de lri.j den hond" die tevreden ronkte.

--- Marie en L.iza zrjn in bed? vroeg Vervloet.

. ,Iâ .,'adel. antwoordde À,lice.

Vacier eî vaon v,ie'tpen hun oliejas uir en gingen
bij tafel zitmn. \rervloet l,^tek zeer bedrukt. Hij was
nooit nieei vroolijk. FIij treurde onr het verlies van ziin
vrouw,

Vorgc;.h;d hij inecr"rnoed. O, <ian zat hij's
.rvr.,ircls gemoegiijk in de llut. Dan u.erkte hij tevreden.
al was het cen z\\ra)I bestaan. En oin meer te verdienen.
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bgon hij te srnokkelen, toch tegen dcn z7n van zt,in
vrouïg.

Nu zag meli \rervloet nooit meer lachen.
Vader, Fo! en Àlice gebruikten het eenvoudig avoncl-

maal. Nu en dan daverde de hut in den storm.
Pol zag er slecht uit; de arrne jongen moest te hald

werken. 't Was of vader dit niet begreep.

Àlice zag het wei. Maar vader had huip reoodig.

Toch had Àlice rnedelijden met haar broer. Zij ook
moest ijr.-erig haar best cioen. Ze rvas.groot voor haar
jaren. Niet alleen cieed ze het huishouderr, maar ze slevr-
de ook mef korveû visch en leurde met garnaal tl
Veurne.

Het maal was afgeic:rpen. Âiice ruimde de tafel ;f,
Vader stak een pijp op en n'r-et Fol herstelde hij een rc--.

Maar de d,eur rveid geopend en Êrvee rna{rnen traden
met pakken binnen.

*--]. Goeden avoncl, \,rerv!*et, v,ei eefi, vair hen, c.rii

winkelier. Hier hebben '!vc een pârtii tabak, krlnt ge ctrir

blauwen?
_ van avond nog?

- 
Ja.'t Is er goed weer voor.'t [s rnaar

velde te brengen, juist over de grens. Er
verdienen.

*- Als 't rnoet, zullen we 't doen, besloot Vervloet.
-- We kuaneir ei: dus op rekenenî vroeg de winkelicr.
* Natuurlijk!

- 
Àls ge moigcn hct briefje brengt, krijgt ge het

geld.
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De mannen vertrokken weer. Vervloet opende de

pakkcn.
'-- 'r Ii te vecl voor Bruno, zei t:I"j. Alice en Pol,

ge zult ook naar Ghyvelde gaan. Ik moet dit net Yan-

;i.er:d herstellen. 't Is maar een stapje.
Dc kinderen sni:al<en niet tegen, al betrok hun gelaat'

Vervicet riep Bruno, die gewillig bij hem kwam,
\iervJcl. l:aktc de tabak in een wijden gordel en bond
cieze;.1 den hond om het lijf. Het dier droeg zoo een

z\Àrâre viaclrt.

- 
Alloh, vooiuit Bruno, zei Vervloet, de deur ope-

nend.
En dadelijk liep de hond heen. Bruno smokkelde

dus ook en hij \4'as er flinp ro afgericht. Men had zoo
vee.l honden gedresseerd. Men had zulke dieren zeer bang
gemaakt voor een rnan. die de uniform van een Ftansch
tolbeambte clroeg. Die man sloeg zoo'n arm beest.

En nadien bleven dergelijke honden een tolbeambte
ver uit den weg. Men had ze ook geleerd waar ze 1n

Frankrijk moesten aankomen met hun waren.
Bruno blauwde opperbest. Hi.j liep snel door de dui-

nefl naar de plaats der bestemming, krabbelde daar met
de pooten aan de deur en liet zich den gordel ontbinden.
Hij rook waar de tolbeambten waren, en bleef op eer-

biedigen afstand van hen.

Vol vertrourven dus zond Vervloet het dier heen. Hct
was dezen avond al de tweede reis van Bruno.

Vervloet rnaakte ook een pak voor Pol en een voor
Àlice. Dan bleef er nog een partij over.
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Bluns kan straks ûog eens ovs( en weer loopen.

zei vader. Kleedt r goed, en lveest voorzichtig. Vraag
eens bij Lauwers, al waar de tolbearnbten gegaan zi;n.' De kinderen w-aren spoedig gereed. Vader hing hun
het pak over den rug.

- 
Voorzichtig, trerhaalde hij nog eens.

En Alice en Pol begaven zich op weg. Ze volgderr
een weg door de duir.en, tusschen Adinkerke en Dc
Panne. Het rvas zeer d*nker, nlla{ c{a kinderen kendeii
de richting. Ze worstelden r€gen den wind.

Àlice en Pol spraken nier. Och, ze hadr{en zoo'n droc
vig bestaanl Maar ze v..is{:en niet beter. Ze hadden niet
veel de school bezac"'st" De leerpl.icl"rt bestond toen nsî{
niet. En de arme kiirdeien rnoesten vroeg aan het ç'er[..
Àlice en Pol konden nauwelijks lezen en schrijvcn.

Het was nu esn lasrige rocht. Na eenigen tijd kwamen
cle kinderen aan een huisje. Hier woonde Lauwers.

Alice klopte aan de deur.
Een vronw deed opec.

- 
Wie daai? vroeg ze. Fia. de kindel,:n van Vervioef.

Zijr ge aan 't blauwenl

- 
Ja, antwoo: dde Alicc. Ilebt gc Ce tolbeaml'reri

tiet gezien?

- 
l\ssn., Mi.jn man is naar li l:urini-,eike. Âls hii thr.iis

is, rveet ik het geivoonlijtrr, iua:li: e{ gclraf.rflr]leerd rtrrrc{r.
Maar nu kan ik het nier z,egget"!. &[oet ge nnar Giryvelde:'

- Ja...

-- Met tabak zckcr?

- Ja...
' -En in zuik rvecr! Maar dat is goed voor blauwers.

iVeest toch voc;rzichtig... Âls ge terug keert. kom rlan

ln;ar ofn eefT poÈje koffie.
Àlice en Pol gingen verder. Ze hadden dus geen

inlichtingeir. Ze w.isten niet, rvaar de tolbeambten zich
lrevonden. Ze moesten dus zeer oppassen.

Ze wari:e"u nil aâfl cle grens. Ze wisten dat, al kon
men het hier niet zien. Op de rvegen stond er een paal

cf een kantcor .:f een rvachthuis. Maar de blauwers
volgden de wegen niet.

f.,angzaanr ging,:n Àlice eil Pol voort. 'Ze bleven nu
cen eincl vac eiLaar. IJan hadden ze minder kans ontdekt
te worden.

Ze vtarcs tnrcir rvaf aag6tig. Ze voelden het gevaar...

trol liep ric*oiuit. I{i.i kende het best den weg. Hij
ging dikwiji:': mer vader mee,

Àlice vc,l,,:r.i? tr;rr.iF, Z,: lneenr''le telkens wat te hooren.
Maar cJat ".lras de v'ircl.. FIet 6iak woog haar zwaar. Ftret

tcllrw sllei'ptg tri:rar i"-r den rug, Ze was ook moe. Ze was
al van vijf i"i:;i <Xier octrtend uit bed. Maar ze zoudcn
gariw te Glryveide ;:ilo.

Pol rvas gei:',agrier. clrn Alice. F{ij tartre het gevaar.

l{ij was dat :re:r, gelr'or{r zoo wel op het land bij 't
snrcrl;.kelan, .-;Xs r.;i zet, bi.l't visschen.

-- Ii;itl N: l-.,rk hct ccnsklaps.

Fol schr*É ge'*"r:idig. I{ii bleef staan, maar toch
slechts een orgeai:lik, fiij zette het op €en loopen. Hij
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hoorde waarschuwingen, doch gaf er geen gehoor aan,

Een schot... cn Pol voelde eensklaps een vreeselijkc

pijn, als een steek mct een mes in zijn schouder. Maa(
de jongen s':arde al z-ijn krachten in, sukkelde nog eeil

eind door... en viel eoen neer...

Àlice ook lriC de stemmen gehoord en dan het schot,

ze wierp haar p::k neer en vl',rcbtte verschrikt terug.

- 
Pol, Pol! gilde ze.

'W;lr verder bleei z: staart. O,;ls Pol nu maar kwaml
Ma;r zc bemerkie l:.:rr btcel: niet. Zou hij gevangen

zijn gencrn::rl Of iquivollcl I Men had toch geschoten...

Alice b;rstt:' ill ifiûen uit, O, wat was er gebeurdi
Waar bleef Poll

Àlice kon hem niet in den steek laten. Ze moest

weten, wat er voorgevallen was.

Ze keerde naar de glens tet:ug, Nu hoorde ze niets m,e,.

dan den g'ind. Misscl:icn rvas Pol dan toch in België

terug en liep hij lan:1s ecn omweg naar huis,

Toch had Àlice gecrr vrcde... Ze had 'een engstig

voorgevoel. Er was iets ergs gebeurd...

Voorzichtig sloop ze voort, ovcr de duinen. Ze hijgdl
als ze een helling moest beklimmen.

Wat hoorde ze nu... Was het gekerm? Ja... iemard
lag daar te kreunen.

-- Pol! kreet Àlice.
Ze daàlde het duin af . Ze richtte zich naar de kl;r-

gende stem. Ze zag een donkere vlek.
Snikkend zonk Àlice neer. Ze was bij haar broer,

' O, Pol, wat hebr gel vroeg Alicc.
Haar broertje antwoordde nier.
-- Pol, sta op... ga mee n.râr huis, hernam iret

rneisje.

Docb Pol kreunde maar...
Àndere stemmen helmden. Àlice sprong weer op. De

tolbeambten warèn daar zeker.
En zoo was het; deze zochten den smokkelaar.

-- V/ie daar? klonk het weer.

- 
Ge hebt mijn broer gescboten ! riep Àlice rvoedend.

Een man wilde haar vast grijpen, maar Àlice sneJde

het duin af. Een der beambten had eel lantaarn. I{ij
lichtte bij. De mannen zagen Pol liggen. Ze vraren zcet
verbaasd, een knaap te bemerken. Ze hadden gemeend lrer
andere, kloeke smokkelaars te doen te bebben. Ze on-
derzochten Pol en ontdektefl, dat hij gewond s'a: in
den schouder. Ze hadden nu spijt over dar sclror. Zcrc'n
kind werd toch maar uitgezondel. Medeiijden<l nam,:n
ze Pol op en droegen hem heen. Àlice kwarn weer.

Er zi jn in die streek Fransche tolbeambten, clie

Vlaamsch spreken, lvanr een heel eind Frankrijk in, is

orrze taal die van het volk. ( I )

- 
Wie zijt gij? vroeg eÈn der mannen .r,rn Àlit::.

-- Ge hebt mijn broer geschoten...

( I ) Dat Noorderdeel van iri.rnkrijli irici

en bebcordc vroeger tor ons land.
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Is die jongen uw broer?
Ja... O, trr.eng henr naar huisl

-" We zilllen hem n.r,ll den dokter dragen. Ge rrlorjïr t

;rret hem blruwen, hé?

-- Ja...
M:rr Alire weigerde meer te vertellen en weenend

voigde ze de rnannen. Ze wist wel, dat ze nu in de i
gevangenis kon geraken, doch wilde Pol niet verlaren

Zoa kwam de groep aan het u'achthuis. Een overste .:

l-roorde w;rt er gebeurd was. Hij keek naar Pol, die be- û
wusteloos lag, Eenige rnannen moest€n hem naar den ,

c{okter d.rageit. ÀTice werd in het wachthuis gehouden.
De oversce ivilde haar ondervragen, maar Alice wei-
gcrdr te .rntwcorden.

Ze werd in een andere kamer geieid. Daar kon ze op
een ru3tbank iiggen. Ze wilde naar Pol, dach ze zat nD
lchter cen gesloten deur. Alice schreide lang. Toen l.lg
ze te denken. En zoo viel ze in slaap.

II.

Na het vertrek- der kinderen, u'erkte Vervloet voort
ran tret herstet van het net. En hij luisterde naar den

ll,ind. Eigenlijk hacl hij toch wat wroeging, de kinderen
ncg door dat barre rveer gezonden te hebben en op zoo'n
gev.r.:rlijken tocht.

En 't was of zijn overleden

rtat hij daarmee misdeed.

* We moeten toch leven,

er met 't visschen te verdienen?

is niet gemakkelijk.

vrouw het hem verweet,

gromde Vervloet. Wat is

Vier kinderen oPkweekrn

Maar hij kon zijn wroeging niet rveg redeneeren'

Eenige tijd verliep. De anderen kinderen sliepen rus-

tig Er rverd tegen de deur gebonsd' Bruno was al terrr''

H-it ,r*. beest scheen cok vermoeid' Maar gewillig liet

hi j weer zijn gordels vullerr en vertrok hi j' om de

laatste parti j tabak weg te brengen'

En opnieuw was Vervloet alleen'

- 
Ëigenlijk had ik Bruno nog eenige rnalen kunnen

zenden en Alice en Pol thuis houden, zei hij bij zich

zelf. Maar str;rks zijn ze binnen' En ik zal ze morgen

wat langer laren slapen. Pol kent gced den weg' En de

folbearnbten zullen met dat weer niet veel rond loopen'

Vy'eer verliep een uur. En Bruno kwam :nogmaâls

1erug. De hond was uitgePut.

-- [.ig nu maar bij den haard, zei Vervloet' den hond

qtreelen d.

Bruno strekte ztch bij het vuur uit' Doch hij bleek

onrustig. Dikwijls knorde hij.

- 
Wat is er' jongenl vrceg de visscher'

Maar bet goedige dier kon niet antwoorden' Hi.j ver-

hief wel der, kop en keek naar de deur'

---- Bruno is niet gerust, omclat de kinderen nog w?g

ziin, sprak Vervloet. Och, .iongen, ze kunnen niet zoo

I
.j
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rap loopen als gij. Straks komen ze wel. Slaap maar!
Het net was af, en Vervloet kroop huiverig bij den

haard. Hij was moe en slaperig. Hij zat te peinzen. Maar
zijn hoofd zonk neer.... En de afgematte man sluimerde
in...

Hij merkte nier, boe Bruno nog onrusriger werd.
zich keerde en draaide en dikwijls naar de deur kerk.

Hi.j hoorde den srorrn niet meer...
Err Vervloet was er onbewust van, dat zijn kinderen

uitbleven.
Hij sliep voorr, de vermoeide man. De nacht ging

voorbij. De lamp doofde uit door gebrek aan olie.
Toen Vervloet wakker werd, kwam een flauwe och-

tendschemering in de hut. De visscher keek verdwaasd
op. Was hij aan boord? Neen, . ltij zat hier thuis bij
den haard... En dadelijk dacbt hij aan de kinderen.
Zijn herinnering werd wakker.

Maar: Pol en Àlice waren natuurlijk al lang thuis.
Ze zouden stil naar bed gegaan zijn, om hem niet te
wekken. dachr de r'.rder.

Maar Vervloet voelde zich niet gerust. Hij stond
haastig op. en keek in de zijkamer. Daar lagen wel de
tu'ee kleintjes, maer Àlice was er niet.

Vacier liep de zoldertrap op. Geen pol.
En nu bekroop hevige angst visscber Vervloet. Wat

zou er gebcurd zijn? Had men de kinderen aangeboudeni
- - O. ik had z.e niet mogen laten gaan I verr,+,eer

Vervloet ziih. Zeket zijn Pol en Àlice gevangen. En wat

dan! O, hoe benauwd zullen ze ziinl
De vader voelde innig medelijden met zijn kinderen.

Bruno liep onrustig heen en weer. En hij jankte soms.

Hij wilde naar buiten.
Maar Vervloet bond den hond vast. Bruno mocht

niet naar de grens. Hij zou er de z^keî nog erger kunnen
maken.

- 
Misschi en zijn de kinderen om den storm bi.j

Lauwers gebleven, dacht Vervloet.
Maar hij geloofde die troost zell niet.
Àlice was geen meisje om weg te blijven.

- 
Ik moet zelf gaan zieî, besloot Vervloet.

Hij wekte Liza.

- 
l\desi ik al opstaan? vroeg het kind slaperig.

- 
|rfssn. Maar luister... Àlice en Pol zijn een tijdje

weg... en ik moet ook uit. Blijf braaf in uw bed, tot
we terug komen.

_ Ja, vader..,
En Liza sluimerde weer in.
Vervloet liet den hond binnen çn vertrgk. De storm

was bedaard
Vervloet stapte fraastig door het duin. Hij klopte bij

Lauwers aan. De vrouw was Juist op.

- 
Ha, Vervloet, gij al hierl vroeg ze.

- 
Zijn de kinderen niet bij u?

- 
Pol en Àlice? Neen... Ze zijn hier gisteravontl

geweest. Tijn ze niet'thuis gekomen?
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- 
\[ssn...

-- 7e kwamen me vragen, of ik de tolbeambten niet
gezien had, Ik kon er.niets vatr zegger.. Mijn nian it
naar.Duinkerke en er gebleven, Misschien bleven uw
lçinderen te Ghyvelde slapen.

Vervloet schudde het hoofd.
-- A.ls c't vta"^r reiet iets gebeurd is! zei hij.
-'- Gl niet naar Frankrijk. want als ze de kinderen

5;epakt hebben, zufien ze. u zeker aanhouden. Fn dat
\?.rle ergrl'. De kinderen latèn ze wel los.

- 
O, ze zallen zoo benauwd zijnl Ik ga toch eens

zien tct arn dê grens.
.. - Maar,: wa:g er u niet over! vermaande vrou\i'

i lirwers.
. Verv'loc!- ging ,"ardgç. Maar aan de grens .trerùerkte

hij liiei;rir.cl- Hij besloot te wachten. Er zou straks rvel

volk konren. Maar lt was of de angst in zijrr hart
br anddc.

Àlice w,as ook wakker geworden. En ze wilde uit het

hok. Maar dc deur w.as geslcten. Ze bonsde er op. Egrl

ioiheanrbre zei, dar ze braaf moest ziin.
--- lWaar is Pol? vroeg Alice"

Bi.i den dokter.

II I,
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Hij is zeker dood....
.--- lvlaar neenl Hij zal .wel gcnezeû. 'Wees nu sril, ror

de overste komr.
De djd viel Àlice lang.'r Dgurcle wel een uur eer et

een overste kwam. Hij kende Vlaamsch en wilde Alicc
ondervrage n. Ze moest zeggen, wiens dochter ze was en

bij wien ze de tabak had moeten brengen.

-- Ik zeg r:iets, ik wil naar Poll riep Àlice uir.
En al maakte de overste zich kwaad, ze weigerde

hardnekkig iets te vertellen. De oversre liet haar in het
hok.

Maar wat later kwamen twee Fransche gendarmrn.
Ze zeiden, dat Àlice mee moest. Het meisje werd erg,

bang en wilde niet. Ze drong zich tegen den rnuur. Docir
de gendarmen troliken haar mee en namen À,!ice tn:,
schen hen in.

Veel menschen stonden te kijken.
Maar ze hadden toch medelijden met Àlice. Somm:-

gen wisten al, dat haar broert.je geschoten wàs. Een

heer zag ook het treurig tooneel. Hij vond dat Àlice re

ruw meegeleid werd. Hij vroeg wie dat meisje was cn

hij kende den naam Vervloet. wânt hij was van Dc
Pailne.

Àlice werd voor een luitenant gebracht. Ze weend,e

zeer. En weer werd ze bndervraagd. De luitenant was

vriendelijk en zei, dat ze met haar broer naar huis zou
mogen. terug keeren.

En snikkend vertelde Àlice, dat ze tabak naar Ghy-



,.rr "1.;r rlui
,Â\

, n '" 'ut

De gendarmen namen Alice mede (blz. I I ).

2t

v;



velde |rad firûetei1 trrrengea. De luitenaur begreep wel
wear heen. tr-{ij kende de smokkelaars goed. Maar 't wrr
de ku$st ze te betrappen.

Ile heer, die Âlice had zien opbrengen en in De
Faone- woonde, kwarn eens ftlet den luitenant praten.
En roen mocht Àlicc met hem mee gaan naar den

dokter. Daar: was troi. F{ij zag bieek, maar was goed

bij bewustzi.jn"
De dokter sprak waf filei deir heer uit De Panne.

Fol frad een we;ncte in c{sn schouder. Hij zou eeû ti,id
lnoeten stil liggen. Ila.n rx'erd i:ij wel beter. Hij mocht
echrer vcrvoerd worcien i$ een rijtuig.

fuIijs:heer Verdonk, ;:qlo ixeelee eiE Fannenaar, huurde
ei:!r kGt:cs. \,"oor;;:icLrtig i,verd Pol er irr gebracht. En
Âlice gi*g rraasf hem .Eittei]. Ve ltad, zoo'n rnedeli.jden

meir hrm. 7e verte\de, hoe ze hem gezocht had.
De koeis rscnl heen ell k..r.am o'c':t de grens. Ilaar ston<.1

vade{- Ven'icet. I'llij wist atr war er gebeurd was. Elr
angetig 'n ack:tte Lrij. t, hi3 Ê:aci eaaar Ghyvelde rorilie n

Xoopen. l\{aar daii rir'lln û1*Il hern gevaragen genom cïr

hcbbeu. vreesdc hrj,
ÂÀer een kreet sgrrong hij naar het rijtuig.

-- Fol, +, Foll zei hrj" eeir snik smorend.

De k:oetsie r hield het paarid in. . En de heer uit De

Fanne stak het lroofel door her po{tierraam.
----- Stap rn, zei liij.
--- tl, ho* rs ï::e t mer rrai.ln armen .iongen I vroeg

Vervloec.

.,4 ._- 1\ ._.

-'- F{et had erger hunnen zijn. fulaar nu zal Fol rap
he rsrellen.

hdijnheer Verdr-;rack vertekie,' $,ât de dr.:kter gezegcl
had. F* lri-j fluisrerde Vervlcee ira her oorr

-- Dat komt nu l':n Lret blauwen.
Beschaarud keek VervlEref rroor zich. ÀXirc verha.rldc,

i{ ii er' gebeurd was,

Z,oo l":ereikre cJe kctors de hut. Mlr:ia en Liza t{/are!r
oi:pestaan erl ;râren bij Bruno, die nu. vrootrijk blafte.
I\4ijr:hrer Verdonk hielp Fci na*r ?red dragen, Dan be-
taalele bij ien koereier en lvanelelde naar huis.

TV.

ft.{i,jnireer Verdonk lrre.tnde ep €en klein landg*ed.
Zijn vrouw keek verwor.re-trerd op, coen hij binraen trad.

.-- Gr kunr nu roch nier rerug zijn van Zuidkote,
zet ze,

- 
Ik ben nier vcrcicl ge\1,eest cl"ln Glryveide. Ë.r is

claar iets treurigs gebeurd... Luister maar eens.

Er mi jnheer \rerclonk ve rreide de iorgevallen \rr fl
Pc,J en Alice Vervloet.

-- Die vaCer is eigenirjk een sclravuir, zei hij dan.
Zijn }<inderen l;te.i:-l clnokkeieil... Zrr rfioesteffi zoo iema;lcl
in't kot sûeken. Ik had Lre*a v,,ai een pak ranrrnel kunnen
geven.



- 
Maar ge hebt liever ur.v goed hart getoond.

- 
Voor de kinderen. Die wetefl niet wat ze daen"

.* En met defl vader hadt ge ook medelijden. 'k Berr

zeker, dat de man zeer bedroefd was.

-.Ja, 
maar waa(om laat hi.i zijn kinderen smok-

kelen? Zijn dat manieren. Voor grooten deugt het niet...
en kinderen daaùn opbrengen, is nog slechter... En d.rn

schreten ze daarop als op een wild konijn. Ja, die tcl-
beambten doen hun dienst. rraar gelukkig gebruike n

de meesten niet zao gauw hun geweer. Ik was toch erg

kwaad op Vervloet"
*- Maar is Vervloet met uw kwaad zijn geholpeni

v(oeg mevrouw Verdonk.

-"$/at bedoelt ge?

-._- '1 [s gemakkelijk om zictr kwaad te rnaken op
zoo'fl maû. Maar nu bedenk ik, dat zijn vrouw gestorvii"i
is... Er zijn daar zeker vier of vijf kinderen?

_- Vier"..

- 
En 't ôudste is...?

"*- Veertien jaar...
-- Die moet dus moederrje zijn. En vader veel ci'r

zee. Onze visschers verdienen weinig... veel te weiïniçt.

Wie trekt ziclr hun lot aanl Niemand... En dan komt
de verleiding van her smokkelen, om wat meer te winnen.
O, we kunnen .alies zoo gemakkelijk afkeuren...

-- Is srnokkelen dan goed?
*- lt{een, natuurlijk nier... Maar wij zijn ook nier

goed,.. S,/e hebben,.ûûen we hoorden, dat vrouw Vcr.

* 24 .*-

vi,r.t gestorven rves, cens gezegd: << Arme kinderenl t>

En dat is alles... Ik heb nu een plan. Ik ga straks de

familie eens bezoeken.
" Dat vind ik cpperbest. hern.rrn mijnheer Verdonk.

En teg den v;ider drn ecns goed de w.r:rheid. Mrar neetn

ook rv;rr mee... voûr de kinderen.

--- Ja. Eigenlijk bewonder ik den moed van zulke
rnei:schen. Dat srnokkelen keur ik af . Maar Vervloet
:,1\voe.{'{ toctr hard oB zee... En hij kan geen helper
i,,r-,ien. Dus moet zijn zoantje mee. Zoo jong. 't is

ir-curiq... Io{,ra" tr.rrde noodzakeiijkheid. Wel. ik ga da-

iielijk eens naar.die iamilie.
Een half uur later kwam mevrouw Verdonk aan de

!,-ut. Vervioet was zijn stukje land aan 't omspitten.
Na 't visschen bewerkte bij ook een hofje. Hij noemde
drt zijn << zand r.Hij had het afgerasterd tegen de wild,:
konijnen, die anders zijn groente zouden oppeuzelen,
En met helmpianten hield hij 't duinzand weg, drt
cte !. t ,rkkertje kon wa;ien.

Neen, veel rust kende Vervloet niet, zoo rnin als cle

andere visschers, Zijn goede vrouw had hem vroeger
zoo flink geholpen.

Vervloet zag de vreemde dame en groette belee{d.

Mevrour'"' Verdonk kwam bij hem. Ze bemerkte dat de

vader geweend had.

- 
I{oe is het nu met uw jongen? vrcieg mevrourv

Vrr donk.
" Pol ligt nu rustig te bed. En God zij dank, heefr
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hi.l ceen pijn. O, rniinheer Verdonk is goed voor hgrrr

':n tni jn r-l*chterf.je gr1'/cest, [,,I;:ar 't branCt nrr 'tr nr, . rr

ii.iri ri"rr ik mijrr kinderea liet smokkelen...
-. Gij Frebr er spi.jr van...

- L4ijn vro!-i1v trv;.ls er olk zoo tegen. Maar n,c
vri:drenen ap zee zoo w€iriig...

- 
$rric-L.kcier:r i-.'urgen dc lrier, Vervioet,.En her leidt

l:oo gernal!:eli.jk Lci agrdeie i,'erke*rdhedeil. 't, Is de ee:.ste
st;lp in de cneerlijkhcid. De rnensciren <Jenken da;rlnvrl
niet geiroeg na..--' 'c Is z+o, r-{levlol"r\D/, Ik heb er nu in een uur filcel
over gepeil'sd <iair ik in l:eel rnijn leven heb gedaan. Ë,ri
neen,'Ë is *lsi gr,rd,.. '; trs gevaariijk, rrr.lzrr't is niet goccl
coi... Geli.;i; ge r,egl;, Ieidr i,er dikwijls ror ander kwaad.
\!.1e :rui1e :. iiiet tlleer trlaurven.

-- il.i rv,::i:, cf;rr ge h:l moeilijk hebt, Vervloet.
-- C, iir Il;1: .rrûj,v:.ri :;rr r::i.jrr b.lavc vrouw verlo.e:r

.l:l.i.i z.a':gce -;{ or: c.i:}:i allen... iJn aJrijd bezig, voor rie
kirCercn e n nrij... 'r Is ;zcç t";iesrig nu... V/e zagen-elk;l::r
:,,rr gils^.. li!iie, mr.irr *rid:;te clcchtertje, doet h;:r
l.;rsi.,.. rnaat ze is n':'g een kirrd. En ik voel het wel, ze
i:,loci tc hard werke*. Ën Pol ook.

, A4:rg ik cerrs b,irnes gaan, Vervioeti
iIa, zeker, nlr:vrouw...

F.;r cii ,.',ls::irer -;erËt:reide cle dartrc. poi lag iri r.a<ier.j
bi:ils';eic. F!lu*r: !;,g i.-.;ast cie sponcle. F{i.i keek m€vi:û..r\j:r
Vcrd,:rrk ci/sr a::i-i. criaal bleef ijusûig. À!jce schilde aayij_
;p1ti'il. te zusjcs:i'âicri aen'ù speien.

' l-i, --27 -

Mr:vror'!lc' grzti:Te vi-iencleli,jk clc kinderen. En dan

boat zc zich over Foi.
- We!, r'r"iecd.je, hebt ge pijn? vroeg ze.

Neen, nlev{Duw rntweordde de gewonde knaap.

- Ge zult lireer gau\Àr be'rer zijn. En dan zijt ge z,ao

flipk tc been als vrûcger...
h4evrourv keek eens rond.

-- Àiice is ee;r best huishoudstettje. hernam ze. 't Is
.ril"i ;oo :,:incieli.ik hicr...

Zij operde haar kolije. En er kq/am veel uit. Chccr-
leclc, appclcisnefl, een pot:e boter, een s:uk llaas, een eilrd
\i.'orsi c!r 11ûg Êrecr. De klnderen ri,rerden dadelijk getrac-
tcerd. f,)at w:rs ii1? een piezier in de hut. En vader Ver-
r,'l*et kleeg de tian,em in de oogen.

Ile goede daiæe l'i ocg Àiic: la;rr !raat bezigheden.

Llan rvenlite ir,e Veivlce: buiten de hut. Ze gaf hem
honderd franl<,.. En dat was vcior den zwoeger eeir

sfoote schat,
*- Maar mevrouw tcr;]rl stamelde hij oritroerd.
In die <.!aqen i<sn lneii met honrlerd f :ank,vee! meci

kocprn da:r inu... Âls Verrrl,aet zes weken vicchte, had hij
ampef zooveel verdiend.

-- - Mci dat geiel l<unt ge velsterkende middelen voor
l)ol k ciopes, ;rei rne*li:clr-,w. [.ae jongen zai rnoeten op-
str,:kerr lk zti ock zorqcrr. cJ:.'f cle elakter komt. ilÆalr
il< q.il een inirldei zoel(en" oru u btri;ve:rd te helpen..,
Aiice en Pol zija tccb ce jorig viral at hun '.vcll,:. Ik
u'eqt lvel, dai'clit het grva! is nrcc i'eel kinderen, maar ik



kan helaas nit'r ,rllc leed vregnemen. Voor \w geziî zal
ik het rnc5.,elij!<e doen. Ik keer spoedig eens terug.

Vervloet kon geera woôrden vinden om de edelmoe-
dige dame te bedanken. Maar mevrouw Verdonk wachttc
daarop ook niet en spoedde zich heen.

Toen ze thuis kwam, vreeg haar man:
-- Hebt ge Vervloet eens flink den bol gewasschen ?

- 
O, dat was niet noodig. Zijn gezicht was proper...

- 
Ja maar, ge weet wel, wat ik bedoel.

*- Ik heb ernstig over dat smokkelen gesproken.
Maar hij had al het besluit genomen, dat werkje te latcn
varen. Hij is een brave man.

En mevrouw vertelde nu alles over van haar bezoek
in de hut. Mijnheer Verdonk veegde een traan weg.

-- Ja, als ik alles zoo hoor, kan ik niet kwaad zijn
op den kerel. Dornpelaars zijn het...

- 
We moefen Vervloet nog treter helpen... Luister

cens... God hecft cns mild met goederen gezegend. S/c
hebben geen kinderen, en te beter dus kunnen we wr.i
doen voor cl;: van arme menschen. Ik stuur elken dag ee n

werkvrouw een paâ1' uren naâr dat huisje.. Die z;rl
Alice helpen.

- 
Àlice is de oudsre dochterl

: Ja. En dan heeft Alice tijd om een paar uur in
de week bij me te komen om beter te leeren naaien,
breien, stoppen, en alles wat ze noodig heeft. Die Poi
rnoet naar schooi. En u.ij betalen een helper voor Ver-
vlbet, een jongen visscher van een zeyefltien, achttien
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.iaar. Dan kan de vader Pol missen. Er worden nu vis-
schers gevraagd om in het loodswezen te dienen en ik
zie in de toekomst Pol Vervloet daar ook al bij. Wat
denkt ge er van?

- 
Wel, ge spreekt naar mijn hart...

- 
Ge vindt mijn plannen dus goed?

- 
\x1111111ijk. We zullen dat eens spoedig regelen...

Ik ben waarlijk blij dat ik niet tot in Zaidkote geraakt
ben, maar te Ghyvelde bleef haperen. We zullen aan die
menscbei een goed werk doen.

- 
En dat geeft vreugde. Wie den arme geeft, leent

den Heer. En Christus heeft het ons geleerd wel te doen.

Hij zelf beminde de kinderen zô6.., V/e moeten zijn
voorbeeld volgen.

In den namiddag wandelden mijnheer en mevrouw
Verdonk samen naar de hut. En ze hadden een lang
gesprek met den visscher. Àlice mocht er ook bij zijn...
O, welk een vreugde vervulde haar gemoed. En Pol
glimlachte blijde van op zijn bed.

Vervloet was zijn rveldoeners zoo innig dankbaar.

**{.

De plannen werden uitgevoerd. Een, werkv-rottw
ku'am dagelijks in het huisje. Mevrouw Verdonk be-

taalde haar. Àlice ging drie maal in de week naar me-

vrou\r' Verdonk. En daar leerde ze allerlei nuttige bezig-
heden. Maar ze kreeg ook boeken mee naar huis. Ze moest



le;zen en zeifr vooliezen aan vader, zei mevrôuw' Een

diei lroeker i-.eette Ilell;r Stock. F{ef *'as varl Flendrik
Con,rciei:r,: en gaf een veibaal uit De Panne, nog uit vroe-
qlic drgelr.

Fci rvrr na drie v;eken geheel genezen. En hij mocbt
l'.'csL: !i-ta.r' schaol. De lneester zou hem flink helpen en

hcrii kla:r- maken voor eei! zeevaartschool.

Vadtl Vervloet hacl een kloeken helper.

l:r'ishcr:,rristli en zorgde als een moedertje voor de

joir gsten.

1:"ao pt.arn eenige iaren rroc,rbij. Er krvam:il lneei

fr1 ri:i:: vieer.:-deling?n naat De Panne. Mevrouç' Ver-
aiorriç :ttn,Ede, r:lat Àlice een vischwinkel openen kon
:.iiclens lirt b:;ri:;eizcen, Liza kon nu haar plaats in hct
lrrislroç{en innernen. Fc.l leerde g;Oed e11 werd bij het

i';cdsv, e/-cr;1 geplailtsr. Eerijt werd bij er matroos, m,rar nu

;:or; iri.j ;:;jrr 14.'eg rvel ma.ken.
l./crvll;et cr,dei:vond Gods zegen, lHij zag zijn kin-

c!rien fiink opgroeien.
Ir4a;,r ocFi mijnheer en mvrouw Verdonk beleefclc;:

,'.ri -. ,;:uîdr .::;r.n de i:litvoering irunirer plannen. Nooii
hebben ze een cogenblik spijt gevoeld over hun edel

moedigheid.

EINDE
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lrlu is De F;nne cen belrende badplaats, met veei gr'ti-
i,cr',.'n. vill.r's. han,-{elshuizen. Mevrouw Te,'l;ncL r,

cle srichteres van de b;rdpl.r;rts. En bij De Panne t,or:tit
ile i:roedige vrourv ook Coxyde^b;rd. Maal .zij ooh l:-rr!

cclelmoedig gevoelens als mevrouvl, Verdonk en ,.leeel '"':r t

vocr visschers en lrun gezin en andere zwoegeis uit !-ic,

cluinenlând.
Tijdens den oorlog werd f)e Panne nog meer i;ekencl.

i-let v'as als de hoofdplaats van Lret stui,je 1n*61, ,,r,,,r.:i

de Duitschers geer mer$ter konden spelen. De l(oniri.,-
lijl.e farnilie lreeft ei: toer! een heelen tijcl ge wooir':i !ir
ccn villa op den dijk. En in De Panne was oo!'. l::-.,

!iroo,te krijgshospitaal van den Cceaan. De solcl;r,-'.,:

r'.'erden er verpleegd. Mr;rr velen zi in er oolç Ë3stolv,r .

[]u tusschen De Fanne en Àdinkerke strekt zich een groor
I,rijgskerkhof uit. waar veel gevallenen in rJien wrecc{cr,
oorlog, slapen.

De meeste visschers hebben lle Panne veilrten. cr:rd.:
,.c cr geen haven bezitten, Ze vestigden zich te ûosterli":e .

Vru het visschersvolk wet'<ien velen als Poi Vervlsle-
Iootl,;. Ge weer misschien niet ailen, wat looclserr zi.j,i.



rl hebben r.r,e reeds vun L.n verteld in rndere boekjes dei
kinderbibli<itheek. Loodsen wijz€n de schepen den weg
langs de kust en in den Scheldemond. Ze zijn de gidsen

der vaartuigen en behoeden deze voor stranding"op zanc!-

banken en voor andere gevaren.

Tusschen De Panne en Coxyde ligt nog een batl-
plratsje, Sint ldesbaldus,

ln deze streek bezitten we hoôge. breede, wilde duinen.
De hoogste top ligt bij Coxyde en heer de Hooge Blekkcr,.
Van daar overziet mèn een groot deel van het vrucirtbare
Veurne-Ambacht, dat de schoonê oude stad Veurne onr-
geefr.

Die duinen loopen breed en woest voort langs Oo.,r-
Duinkerke naar Nieuwpoort, aan den mond van den
bekenden lJzer. Verder wordt de keten veel smaller.
Mrar ook elders zijn de duinen scboon, en bij Knokke
rvinnen ze weer in breedte.


