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lir'. 66, A. IIANS.
Vierde uitgave.

Dg Kinderen Yar denSmokkelaut
I,

't Was October 1918. De lange en rvreetle oor-
iog liep ten einde, l'e Edelberg, een dorp tus-
r,chen Leie en Schelde waren nog Duitschers
Maar de menschen i,rristen dat, zæ sfoedig lnuclen
riroeten lertrekken

Ilevrouw Willaarts had",een boodschap gedaa r r.

Ze,.llr-am thuis en vroeg aan haar man:
- * Paul, r,vat gaan we doen? Ze vertellen dat

ile Engelschen voor Kortrijk staan. De l)uit-
sr:hers zullen vertrekken't Is waar, antwoordde Willaarts. I)e oor-
iog nal gau$/ uir zijn. Ik had nooit gedacht dat dt:
])rrits;r'hei het verliezen zou! Maar 't is zoo!

Alles goed en wel, maar wat gaan v'e doerr I

.{ls rre hier blijven en de ISelgen komqn...
- Jir,. darr nemen z.e ()ns gevangen en pakkelr

zè al ons geld. Arm, ên ih 't Ëot, neen. Sidonie,
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i:oo gek zijn we niet! Waar we genrat<kelijk leûeti
ctaar is orrs Vaderland... Maali u niet ongerustr
il< lieb reetls voor alles geutrgd.

Paul Willaarts haalde eenige papieren uit dert
z:lk en hernam:

- Drie paspoorten... een voor nrij, een vo(ll'u
crl een voor lteéTinù, orrze dochter.

- lYaar Duitschland ?

*- O, neen! Nu l)uitschl;lrid verloren heeft,
\r'orclt het een lanrl van ellencle... ïln \\'e gaan er
rriet heen ! 't Zijn paspoorten voor Flolland, eri
da:lr ztrllen we wonen... en nog niet r.er! O, ik
ireb u ongerust r,r'illen maken en daarom zei ik al-
tijd dat ik niets geloofde van'een I)uitsche necler-
laag. Maar ik u,ist op 't laatst u'el beter en ik heb
rn tijds gezorgd. We hebben al een schoon huis in
ÏIoll:rntl, te Sluis, tien mirruten vân de grens; Ïnâflr
'rvaar hct llelgisch gerecht niets te vertellerr lteeft.
Err daar zullen l'e veilig en goéd zitten.

- I,hr ge hebt dat huis gekocht ?

- .I:1, Dus helùen r\re ons eigen plek,jt! I-{rr
r!it hier is al yerliocrht ook!

- Yerliocht ? Aan rvien ?

- Aan boer Varemans, die naar' 't dor:p liomt
i:entenieren. Wat zegt ge van uw traas ?

- Dat ge een fijne vos zijt I

- Ja, ja, ik laat mij niet bedriegen !

.- En wanneel vertrekken rve ?

_9_
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- Morgen !Ja, 't gaat I'ap. De bondgenootetr
komen ook snel op, ze ziin rrogl x'el niet tc Kort-
rijk, maar morgen nrisschien toch. Err dan is het
hoog tijd de pijpe te steken, lijli nren zegt'

- 
't ZaI ons toch varen'in den vreerttde !

- 'I'oe, toe, met centen zijl ge over:ll de mart !

- Maar...
Illven aarzelde rnadanr Willaarts.

- Ge peinst aan de jongens.

- Wat zullen Oscar en Arrnitnd zt:ggetr?

- Dat zulIen rve hooren ! Ze zullell lrog eelt

tij,clje soldaat moeten blijven. Zij kunnen tcclt
geen verdriet toonen, omdat hun vader rijk ge-
u oltlen is.

- Met den Duitsch..., zei mevrouu'.

- Door te smolikelen... 0, ik steck tltr,t nict
\veg. En zijn Oscar en Arnr:rrtd vies va,n rni.in
geld, wel, dat ze er dan af blijven! Willen ze

liever rvroeten voor hun kost, ze moeten 't u'eten,
hé?

- Als ze maa,r terugkeeren ! z"ei rle moetler
z,uchtenrl. Ze zeggen dat er nog t'reed gevochten
',vordt.

- Gij moet nu toch alti.ld nruizæltissen in urv
hoofd halen!

- En hoe gaan de jongens lveten 'waar: rvi,1

r,'.tten?
We zullen hier een rvoordie achterlaten,



We hunnen niet wachten tot ,tæ de Bel.gische sol-
daten inhalen, zei Willaarts lachend"

Een meisje varl onÉ{eveer vijf-en-twintig .jaar
tr:ad binnen. 't Was de dochter Regina.** Weet gij het al? vroeg haar moeder.

-- ïfoe zolJ Je't weterr? viel de vader in.

- Wat? riep Reginal.ærbaasd.
-* We gaa,n rnorgerr iraar Tfolland, vertelrtre

nrevrouw lfillaarts.
*-- Voor goed?
--_ Natuurlijk bevestigde haal vader... of .ben-

minste tot rve irurulen terugkeeren, zolrder dat
het gerecht rnij lastig valt, of tle Stant rnijn geid
aanslaat.

*- Dus we vluchten voor" de llelgen /
.-*. Noem het zooals ge rvilt, kinrl! llii is het

gelijk... maaï rve vluc-hten dan toch op olrs ge-
rnak en w,e weten waarheen. Ons groot àn schoon
huis te Sluis u'acht ons. Een kennis uit Ifoiland,
met r,vien ilç veel zaken heb gedaan, heeft het vool
mij gekocht.

,--; Morgen al? O, ik heb het n'el gevreestl.
Vader, wâ&rom rnoest ge ook nret de l)uitscher
trandelen?

Om centen, kind...
-..-- En wat hebben we er nu aân?

- Dat zult gij ondervinden. Ginder kent nie.
tnand ons... en wij worden er voorname lieden.

*.- Morgen al! Maar ik ga toch niet mee! Als
*4-

Armand en Oscar thuiskomen, moet er iemand
zijn om hen te ontva,ngen ! hernam Regina..

* Thuis, thuis... Wij hebben hier geen thuis
rneer Deze woning is verkocht.

__ Dan blijf ik hij tante Rosalie, \rader... ik
.v:rcht op miin broers. Dan zal ik achter konren!

- Wel, 't is geen slecht gedacht, zei rnevroul
Willaarts nu ook. Er'moet toch iemanrd zijn om
de jongens te ontvangen!

-* Ik peinsdè eerst dat het koppigheid rvas va"n
Tlegina, hernam haar vader. Ze is nooit met mij
't akkoord geweest over dien handel. Maar als ze
blijven wil voor de zoons, dan is 't mij ook wel!

- Wie heeft dit huis gekocht vroeg het meisje.

-- Boer Varemans, .die ook genoeg verdient
lreeft om te rentenieren. Maar hem zullen ze niet
lastig vallen.

Irij deed ook niet als gij vader !

- Neen, ik reisde naar llolland en naar Lim-
burg, en kocht er van alles: margerine, bukvet,
oesters, mossels sigaren sigaretten, goede waar
en veel bucht ook. En hier verkocht ik vlas en vee.
Neen, Regina, ik steek het niet weg. En ik r.l'eet
ook heel 'rvel, dat ze mij bij den kraag zeuden
pakken. Maar we rnoeten er niet meer over balt-
belen. Wij verhuizen en wij hebben de kluil,en
binnen, en wat ze hier van mij peinzen en zeggen,
ik geef er niet om.

*5*



* Dan ga ik bij tante Rosalie vrâgen bij haer
te mogen komen, zei Regina.

Ze verliet het huis. Ze was eenslilaps zeer trerr-
rig geworden. Iforgerr moesten haar outlers
,,'luchten, niet voor den vijand, maâ.r voor 't eigen
ieger, dat cle bevrijrling bracht. Vluchten en voor
altijd! \\reg uit de streek, \\raâr ze zoo gaarne
woonde.

Veel gezinnen ver\\,achtten in spanning hun sol-
claat. Maar Oscar en Armand, die rrier jtlar aan
clen ijzer gestreden hadden, zouden hier als eerste
rvoord \rernemen, dat hurr vader een surokkelaar
*'as die de vhrcht genomen had voor 't gerecht.
En de schande darr"

Tante Rosalie, tlie op een lioeve n,ooncle. r'orul
het goerl, dat Regina bleef.

I)en volgenden morgen vertrokken h:r:rr ouders
al heel vroe$T.

-- Ze zijn rveg. .. De Duitschers zijn weg!
Regina hoorde clie kr:eten op strazrt. FIet clorp

u'as eensklaps r.ol roering. De menschen liepen
naar elkaar toe, spraken opgen'ontlen, lachten,
zongen, vulden de herbergerl, \1'aar rnerr zelfs ging
clansen op de nruziel< van een harnronika.

fntusschen rnaakte Regina zich haastig ger:eed,
om naa,r de boerderij van haar tante Rosalie te
gaan. Ze vreesde als het rvare de stemrning van
cle dorpsplrmts. I)ensklaps llroltle zer rvoest ge-
tier. Een bcude school sàrlreTr vo<,rr de xurning.

*6_-

'* iVaar is rie rvoei<el'â,nl'l Willaarts nroet iri
irct kot! riep nren. l,fen lronsde op de deur en
rvielp een ruit in.
Regina beefde van angst on van smart ook...
f)aar begon het al, wat ze steeds geùreestl had.
"l\'{aar er krvam een dorpeiing bij rle groep en
spottend riep hij:

-- Ge staat daar larveid te malien tegen stom-
me mulen, Willaarts is ai lang weg.

I{ij verzelierde dat hij den smol<kelaar in zijn
rijtuig had zien vertrekken, toen 't nopl donher
wat en 't dorp in rust lag. De bende trok af, tot'groote I'erlichting van Regina.

. IIet meisje rvachtte nog even. Als duizelig liep
he door de kamers. Dit oude, goed huis behàorde
leeds aân een anSer. Zij lderde even op rle straat.

{n de onmiddellijlie omgeving rl/as 't stil. Zij zou
tioor een zijstraat rvegl sluipen en dan tladelijk
buiten de kom zijn. Ze nam een valies op. llr was
nog r.eel rneer in cle rvoning dat haur toebehoorde.
tloch ze liacl den rnoecl niet het rlu mee te nemen.
Zoo verliet ze de rvoning.

II.

Maar Regina kon bij tante Rosalie niet blij-
ven. Ifet dorp ll,erd beschoten. \-eel menschàr
werden getroffen. De bevolking vluchtte " weg.
Regina lçn'anr te Kortrijk aan. Iïier: was de noi.



iug ,".d, voorbij. i)e stad haci veel geied*:rr. \'"el
huiz,en waren vernield of beschadigd'

Maar er vielerl geen granaten meer' Vluchte-
iingen keerden leeds terug.

Oscar \tVillaarti, de broer van Regina,, wâs naar
Iùdeiberg gekomen. IIij had met zijn broer Ar-
rnand viàrlaar aan den lJz,et gestreden. Nu be-

reikte trij zijn dorp. IIij hoorde het vreeselijk
nieuws. Zijn-r'ader \\ras een l'oekeraar. En hij had

de vlucht genornen. En niemaqfl rvas er nu hier,
om. den soldaat te verrvelkornen' Maar Regina'
rvas te Kortrijk, vertelden somrnigen, rlie gcble-
ven walen.

Na lang zoeken vond Oscar ziin zuster. Ze was

rn het hoipitaal van het Fort. Ze verpleegde er

gewonde dotpsgenooten. lleventl ornhelsile Re-
gina haar broer"- -- Kom mee buiten! zei de soldaat.

Daar: op een bank in den rnotregen en den gu-
ren rvind, zaten ze eYen, broer eri zuster.

.* trh 'weet het al varr t'ârler, had C)scar darle-

lijk gezegd.-Mâar 
Regina vroeg naar -É\rtnand haar t\t'ec-

tlen broeder.

- IIij is gekl'ctst... err \\'e grltli traar henr

toe... hij ligt te Maltlegem, zei Oscar.

- O, zalhij niet trteet"genezettf
De jongeling haaltle zijn schouders op. Hi.]

had den moed niet zijn zuster hoop te geven.

-8-

Misschien was Arrnand al dood en begraven. Sen
iveek geleden had hij hem verlaten. Armanrl
rnoest geopereerd n'orclen. En een opera,tie '.rls
z;oo gevaarlijh,

- Toe, zeg iret maar! drong Regina a:rn.

- Hij is z'waar gekwetst... O, hij zott rvel
kunnen sterven! We gaarl lra&r: hem toe... tlr.rrllr
ge nioogt niets zeggen van vader... r:riets I'an '].ett

handel. IIij zou zoo triestig ziin... r,i,ant hij ir: z,'r,
braaf. IIij heeft hooge geda-chterr, veel hoc;ger dan
rk. In de korniragnie zilgert ze llenr zrllemaal zoo
gaa,rne, als een broeder.

- Oo laat ons seffens gaan! r.,ei Regintr rt'ee-

nend.
En ze vertrokJ<en te voet ! 't \4/as eerr ven e reis !

1'oen Oscar en Regirra 1{Iill:r.arts Maldegem
bereikten was daar het nieulvs van den rvapenstil-
stand juist bekend" l)e clagl rvas sornl;et begon-
nen, met reé4en, die koppig atr,nhiekl. En na den
middag n:rclerrlen de dooll,ards doonurt het dr;el
van hun reis.
, O, als Armarrd nog.rlrarir leeft had het meis.jc
tcliir:rrs geze.ccl. llaa.r h:rrt honstle van ilrspanning,
toen hral bloer op en hoogen, dil<ken toren wees
en zeide:

-- Dat is Maldegenr!

- Eintlelijk !. . . O" als hij nog nlâar leeft ! riep
het meisje uit. 

_ g _



:- En peinzen dat vader err moeder hier zoo
rlicht bij zijn.

--* Vader en moeder'dichtbij.

-* Wel .ja... te Sluis hebt ge gezegd, en dat is
m&ar drie uur gâans r':r.n Maldegem.

".* Och, maar drie uur... Maar u'e nroeten ze
clan halen, Oscar !

-- Ge denkt niet na, Regina.. . Drie uur v&n
hier, ja rlilar in Holland toch... oveï rle grens...
X)n vader zal niet in België clurven komen. Hij is
immers gevlucht.

- Och, ja... En Armand zou hier kunnen ster-
1ren... drie uur van vader en moeder... zonder, <lat
hi.j hen zien kan...

- En ge moogt er hem niets van zeggen! Ver-
6Xeet Cat toch niet, Regina... rvant hij zou zooveel
rerrlriet hebben.

-* AIs Armand nog maâr leeft...
Oscar herinnerde zich nog den rveg na,ar de am-

bulance. \4reldra stonklen ze \rooï het gebouw, het
l;looster.

- Kom mee. zei Oscar, nlarùr hii moest Regina
hij den â,xrn nemen en binnenleiden.

Dan zag hij een zrrster en li'oeg:

- f,eeft Arnrarrrl Willaarts rrog?

- Armand Willaarts... ZiiI gij familie van
hern?

-- Ja... O,leefJ hij nog? Zeghet mflâr... als't
anders is zuster! _ r0 __

- J.a, ja, hij leeft nog... Ilr€[&r;...
Arrzelend keek ze Regina aan,

- 'âie ge moet u troosten, vervulgde ze. I)e
brar.e jongen is niet benauwd varr sterven... Hij
is zuraar ziek.

- Maar hij leeft toch tl,rg'! IIeL is u'aarl riep
Itegina.

- J'a...rnaâlr 't n*I niet lang meer duten! De
rrperatie waS zoo r \t'àaï... 7-,i1t gij zijn broer en
zustev'!
' 

- Ja.
' n-,n hij spreekt ooh nog over zijn vader en tnoe-
cler.

-- Ifie kunnen niet korrten antwoordde Oscar.

- IIoe spijtig!. .. trk zal dus gaan zæggen dat
gij hier zijt. IIoe is de naam?

- Oscar en Regina... Ili ben al bij hem ge-
.Yeest.

* Voor de operatieir Maar ja, dan liepen er
zooveel soldaten \1,eg en \\reer. Wacht hier een beet-
je! Ik ben seffens terug.

- Armar{d zal niet meer genezer:r, ge hoort
het'rvel snikte ltegina. De oorlog is gedaan, tlrâ.ar
hij moet sterven.

Illr rvaren eL- zoo veel gevallen, als natrij hurr
woning, e\'€n vool het lvederzien, tvaarnaar ze
zoo hadden gehaakt.

- Kour mouo... cloch houdt u n'at in zei tle
zuster u'eerkeerend.

-tl-



iitt ze ging broeder en zuster voor na,â,r: eèrt
kamer rnet hooge breede ra.men, waartegen nu de
Èegen tikte,

- Regina...
Eerst zag het meisje niets. lJen floers v&n

lranen hing voor haar oogen, lna&r ze voelde een
gloeiende hand, die haar nader trok.

-* Armand".. O, Armand! snikte ze.
Ze veegde het floers weg. Iùn toen schrok z,e en

r,.oelde r.e haay hart van mqdelijden trillen. Was
dat haar broeder... met afgeteerd, bleek-graurv
gelaat, waarin de oogen zoo diep lagen erl zoo
groot schenen? Was dat de kloeke Armand, die
toen hij vertrok bloosde van gezondheid en prijk-
te met kracht en gezondheid! Ze boog zich over
hem en kuste hem. ". De woor.den smoorden in
jraar snikken. -, gr:jr

- En vader en. nioeder? vroeg de lijiler.

- Ze kunnen niet liornen, antrvoordde Oscar...
Heel lXdeiberg heeft mccten vluchten en vader
en moeder zijn van Regina afgeraakt al de ande-
ren kant".. Ge rveet hoe clat op zulke oogenbliklien
g1aat.

Even lag de zieke stii, hij keek zijn broer met
strakken blik aan.

- Vader en moeder kunnen niet kornen, lispel-
tle Arrnantl dan, O, God rveet, hoe gaarne ik zeixrg
eens zou gezien hebben... Na vierlaar...

- lVÏaar ge zuit genezen !riep Regin&, en zei het

-12*

iirrei overtuigirg, omrCat ze het zoo vurig rvensclite.

-- Neen, Regina... De dokter heeft het mij ge-
zeg$, omdat ik het wiide r,veten... Ii< moet 't offer
brengen van mijn lrven.

Hij sprali met afgebroi<en zinnen, rnoeizaanr;
pijnlijk sonrs. Maar nu hij van het offer sprali;
rverd zijn gelaaT; ireelernaal schoon. IJaar lag die
rriidrui<king op welir Oscar hacl doen zcggen dat
:zijn broer een heilige r,vas.

** I{et offer:, herhaalrle Arnlantl.
llij rustte even. T)e broer hijgde van ontroeringo
lan inspanning ook.

T{et meisje zat nti op een stoel naast iret beddeke
r:n ze hield Artt*r,nds harid in de hare.

-- Drie uur maâr van hier ! zoo harriercle het
orroplioudelijk in haar hoofd. FIij verlangt naa.r
va$er en moecler... Err zij zijn dichtbij... drie uur
rnaâr, en ze liunnerl! ze mo€len niet komen. O, va,det
als gij ciat hoort...

Ze durfde er niet aan denl<en . '/,e was al te vree -

selijk de straf, rvelke Willaarts nu reeds over zijrr
hoofrl haalde. Zijn zoon lag hier te sten'en, dc
strijder, die eerlijk het u,'apen had gevoerd voor
recht en vrijheicl" En de vacler rvas onlraârdig henr
rien laatsten groet en den zegen te brengen.

l{aar rnoeder dan'! Zil droeg rle verari"trvnorde-
Iijkheid niet. En zii zou de 'lvet niet vreezen, als
ze wist clat haar kincl daar dichtliij iag te sten'en.
IÏaar H.egina bedacht dat door rnoeders komst,

-lg*



;llrrrancl alles zorr hoorert, l,at rnen it*rr-t rt., u"rLor-
gcn wikle lrouderi. Ze rrroestell in ltun lt<trrtling vol-
ilrLnieli.

*- I{et is w:r,penstilstilnd, nronrpeltle Arrnarrd.
()cxl zij geloofd" de oorlog is gedaarr... en de mak-
lrcrs zullen naar huis gaan. .. Z"g Oscar, Dries zal
v:i.1rl llr,lr;n' cn liinderen zien.

lhies! \t/aar dacht hil aan?... En tle broel zag
lrkrts rleu reeds ourlereir sold:rat. Dries \rennoeierr
(uyr eenvorrtligcrr ongelette rrlen ll'erl<rnan, vader
'*'irn tlrie l<inderen, die voor Annand door een vuur
zou seloopex zijtr. llaar Armand r.,'as voor henr
ills een broetler gervcest. Niemanrl a,ls hi.] hall
J )r:ir:s l<urtnen troosten, \\:ilrurecr liet leed der schei-
riirrg te zl\'ll,u'<lnrkbe ginrls uln den LTze'-.

Ir)n tle steli.elrrle tlacht uan hern. I)n zeker gin-
gerr zi.jrr scrhoorlen, nu brel<enden geest, allerlei
irceltleal uit lret roelig solrlatenleven voor:bij. ..

.[In rla,n vroe.i{ Almand \\'eer r-rAâr' ziin ourrlers.
Of zi.jn nurerler veel verdi'iet had gehad or-er hun
lnn54r: afwczig4heitl. Of r.ader varourlcrrl rv:rs. En
st il schleirlc hij. onrd:rt hi I herr rriet nreer zr>u zien...

- - ltrn rnaar drie uur van hier! stonnde het in
Ï{cgina's har:t.

i\rmand lag nu een heelen iiid stil. I)e on'tmoe-
ting had hem vermoeid. Een dokter, rlie rle pa-
tienten dler a,mliulaûce bezr'^ht, zei tot de l'erpleeg-
:ter:,

^- Laat den broeder en cle zuster maar bii
_-14-

',rrriilaarts.. Het is 't laatste. Ilij zal morgen niet
meer: ha,len.'t Is of hij op dit rvetlerzien heefi: ge"
l'acht .

Regina bleef nta:lr laast Arrrt:rtrd zrtter. '/'i,i
- eegcle zijuzweet af, schilite zijn kussuls, bei'ocli-
tigde zijn lippen. Ze antu'clordde o1.r de vl:tgcn, tli.:
hij nu en dan stelde. Oscar ging even de stmat op"
I{ij snakte naar lucht. De avond n'as gevallen.
ilet r,egende nog. In sommige lterberger) ti,ci:rl ,:,'
gezongen en gedanst. omdat het lr.apenstilstu,riti
rl'as. nroensche kerels slopen rraar tle grens out tt:
smolikelen.

C)scar liep den weg na,ar Nederland op. FItt u'as
of een wild verlangen'hern dreef ... cerr iutif rrur"

r.ertler stond een paal. Daar rnoest een lxrleel z;i,i ir

\r'aal' men telegrafeeren kon. Een berichi a,lii
.-:rder en moeder. Ze zovden bij nacht onger',irrt
iangs een binnenweg kunnen kornerr" (), als lrij
dat rrog voor zijn broer kon doen...

't Was een onmogelijli pla.n, dnt bij llcrrr oplccs.
'/i.)n vude.r zou immers niet drtrven kolrt,:n. i{*
l,i.i kon aangehouden rvorden. Armand zou stcr-
ven zonder zrjn ouders te zien! O, die vervloclttt:
hantlel... Het rvas bloedgeld ten koste r,'an r:i.in
c'igerr zooîr.

Oscar schreide weer. Snikkend keerrde hij lnrr,gs
cien rlonkelen il€g, door den Iegcn te llrg. I iiL
lerlichte herbergen klonk nog altijd é{oz'nrs en

-15-



'l lawaai van opgewonden of tredronkerr lllanllen
cn vlouv/en.

Al dat wild gejuich prikkelde de jt-rngeling.
"'Âras dat vreugde bedrijven over 't eind van den
< orlog? Irij had na den grurvel aan front, in de
t igen streek zooveel ellende gezien. I{ij tlacht
rran het woud van Ilouthulst aan St-Pieter"
ir{oorslede, Somergem, de Schipdonksche vaart,
rnet hun versche graven... aan al de gelvonden, de
zieken. Hier lag zijn broer te sterven... Err nren
r ierde feest, zoogenailnd. Men dronk en z,ong eil
danste, men botste over de straat. \-eleu lerlen
of er geen letsel was.

In den r,vind bengelde een lantaarn, die voor
een Christusbeeld brandde. Oscar knielde op de
lrû,nk en hief het betraand werrert ornhooEl, 't Ros-
r,e schijnsel viel op het neergebogen gelaat van
,fezus, die zoo ôroevig lraar hem blikte. en rvien
nu 't bloed van onder cle doornen l<roon seheerr
te druppelen...

-- O, spaar rnijn broeder... of breng varler en
moeder hier! smeekte Oscar als in een laatste rvil-
cle hoop. I{eere hij is een sold:rat van de besten...
hij is een heilige IIij was altijd de trooster van
ongeluhkigen. Gij weet het l{eere... Hij wa,ag-
rle zijn leven voor gewonden... Eerrs keerde iri.j
Ira een patroelje vier maal over clen If ztr ter.ug
om gekrvetste makkers te halen... 0, Ifeere...
$ij moet he! weten hoe hij zwakken, clie in den
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drank hun verstand wilden bezrvijrnelenu van ltun'
moeder sprak. En Armand zou nu stetven zon-
der zijn moeder te zien... O, IIeere" hij heeft
Itaar zno lief en ze was in die jaren voor hem als
Onze Lieve Vrourve die heur geleidde... En trtoe^

der en vader zijn nraar drie uur van hiet'.,. drie
uur...

Zoo bad Oscar Willtr.arts bij het kruisbeeld.
Nog altijd zat Regirra bi,i Armand. De zuster'

had haar toch kunnen overhalell, $'ât droog goed
aan te trekken. Ze u'as nu gehuld in geleende
kleederen.

't Is op te letten met de Spaansche griep,
had de non tereeht opgemerkt. 'Ie Brugge en hier
in de streek liggen er velen van begraven.

- Oscar zijt ge daar vroeg de stervende.

- Ja, Armand... en nu blijf ili bij u. ..

- Regina... zrr}f. gij... vader en moeder veel
vertellen... en zeggen, dat il< geduldig... en ge-
lrrkkig... ben gestorven?... En troost hen...

Drie uren van hier maar! snikte het meisje bij
rich zelve. En niet mogen komen. . .

f)e laatste gesprekken vân vader l<r,r'amen haar
loor den geest... zinnen als: << \Mij verhuizen. v'ij
hebben de kluiten binnen, en wat ze hier van mij
lreinzen en klappen, ik geef er niet om. Ginder
lient niemand ons en rvij v'ortlen er voornaûle
lieden. Achter nrijn rug mogen ze l<lappen, zo,a-
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yeel ze rvillen... 't Kan uiij niet schelen. Regina
kan achter komen.

À'Iaar dat een half uur van de glens eerr zi,jrrei'
i;inderen zou liggen sten'en, nog srrakiiend naal
zijn ouders en dat ze niet over de grens konden
komen, dat had vader zich niet voorgesteld. 'I'och
zou hij het vernernen en wat dan?... IXn moetler,
die ziek geu'eest rïAs viùn verdiet, toen haal jon-
qens vertrokken.

Armand lag nu langen iijd stil nret de oogon
qesloten... De nacht rvas gevallen. lùu en dan
f-lonli buiten nog een sliert vall gezang. I)e
lrloosterzuster had een kuars aa,ngestoken en zir,t
r'rp een stoel te bidden...

'I'raag kroop de tijrl voorbij. Sonrs dur.erde irei
gebourv van eeil drednencle vlachtaulto 'rr.ellic
r.rver den grooten rveg l3rugge-Gent voorbij reld.
J)e repçen plaste neer.

Annantl begon te ijlerr... en toch rvelk,: clicpe
i;eteelierris nog iradderr die u.oorrlen als vacler. err
rnoeder. l)delberg. C)scar keek stnu clerr sten'en-
den aan. Irij da,cht aan cle l:rrrgJe nachterr girrcls
achter den IJzer, w&nneer hi,j post stond en {ùil,r)

l,uis peinstle. Regina bad ook,
Een nieuwe glau\ve dag uertl geboren. 'l'ocli

r-'egende het niet meer. Al vroeg hoorde rnen stem-
!]len op de straat.

- Ga rvat nrsten... 't kan nog iang duren, zci
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d, rron tot Regina. Ik zai u 'rvekken als het n<lt.r-

rlig is.
îIuu, cle trouu'e zuster weigerde haar broeder

te verlaten. Al lag deze schijnbaal bervusteloos,

,nisschien gevoelde hij toch hare nabijheid" ' En
irij u,as imiters de eenige van de thuisgebleven-elli

i,rirr hen, naar wie hij vier jaal verlangde"' Zii
irarn hier de plaats in ooli van vader en moeder'

Iin Reginî Yeegde het doodszrveet af, bevoch-

lig<le rveei. de lippen en batl. .. Ze voelde nu geen

1'ermoelenls...
'I'egen clen nriddag rverd de st,erventle- onrusti-

g"r, hi; hijgde rrwa,ùr... op de lippen kwanr er

irloedig schuim.
Àrmarrd. snikte ll.egina' - ' o, kent ge Ine nog

-- \rader... moeder!...
Duitlelijk verstonil ze die rvoorden.

- Ik Len het... Regina... en Oscar is hier
ook...

't \\'as of hij pooSçcie den blik op haar te richten
l.)och het einde-lovam. I)e eigenlijke doodstrijd
rluurde slechts liort' Ilen gereutel, Diep in de

lreel... een gulp bloed... eeT) krampachtige bev''e-

ging r.'an het lichaam en de handen... En toen
:;aktc het hoofd schuin op het kussen.. '

-- Och, zuster',.. zie eens! snikte Regina.
I)e non boog zich over rle sponde en plechtig

irlorrl; hrat stem:



-*, Armand ;s in den IIemeI! Iloe vertluldig isliij gestorven...

.l:uste haar.br.oedgr en weende hartstJchelijk, ;;op een lvenk der kloosterlinge, Oscar f,uor, âî""gterzijde te gaan.

- Sluit Armand de oogen, fluisterde tle non...
Iùegina deeci het'. . En iî ai* .toïà" zag ze haa,t:modder voor zich. pan ging ze met àu 

",irt", À"*naaï een andere kamei, wankelend pfot* 
- 

i"rnafmatting, en daarbij gebroke" ,",r.t"

ur.

".;-.Maar gij ziL hier fijn, jongen ( Laat zc .ur

trlelgië.op u srùelden... Gi û,i"ri*,, fenn uit_lachen!

, - Dol zeg ik ook... r,ve hebben de l<Iuiten enoilarmee koopt ge de boter.

- Maar van eigen, viun eigerr... gelcl is alles!l.ernam f sitloor X,aîeie, ooL ""i ,itgeivet(en smok_iielaar, tot Paul Willaarts, ,li; ilï; zijne nieu_lve woning te Sluis bezocht. n", ti;aig _;;;getrolrken? vroeg hij.

- Ge ziet dat van hier" Ik hacl dit hui,s al ge-l,;oeht. toen il< de vlage ,ug Lo"r"rr. 
*'

-- Prr fi.jn ingespunn.il:
- - IJa. .in. . iis genreubeld en rjie lriano tlatl
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heb it rloen komen yoor rnijn dochter... 'ûe kù{r
goed spelerr...

- Is uw dochter nog niet hier ? vroeg Isidoor
Laveie.

*_ Neen, ze bleef voor de zoons...

- IIa, ja, g" hebt trvee jongens bij 't ieger,
't is waar. Zijn r.e er goed uitgekomen?

- 
'k Peins het toeh r,vel, maar ik heb nog niets

rtan hen gehoord. 'k Verrvacht Regina... 't Is nu
t l sedert drie dagen rvapenstilstand..,

--_ Ge kunt cle Belgische soldaten hier aan de
grens zien.

- Ik ben nog niet tot daar geu'eest.

- Ge durft toch wel zekeil...
Neen,Paul Willaarts had niet gedurfd; Een

zijner zonen, een zijner kenissen zelfs moest eens
onder die Belgische strijders zijn en hem vr.agen
lvat hij hier [leed, I{ij kr,vam trouwens zelden
i;uiten. Er rvaren nog veel landgenooten te Sluis,
die hier den oorlog hadden cloorgernaakt, onder
rneer lieden uit West-Vlaanderen, $'ier. hurs reeds
in 1914 verrvoest werd. Itrij ontmoette hen liever
niet. lVlen kon nooit weten of er kennissen onder
\varerl. \ifeldra zouden al rlie vluchtelingen nââr
België terugkeeren en de soldaten ook van de
grens vertrekken. I)a,n rças hct hier stil en lçahn.
Als hij nu rlranr spoedig €loed nie,uu's lvreg .i'an

zijn znons.



Mevrouw \Villaarts trad hinnen. Over haar
gelaat lag een dloevige tr:ek.

- IIa, rna.clam we zullen nraar tegen elkaar
zeggen x'elgekomen in Floiland ! zei I-aveie, die
geestig rvilde zijn.

Mevrou'l'r'Willaarts kende hem. ZiX, die tijdens
rle bezetting irr dezelftle streek hanrlel dreven"
liu,amen toen clikr.r'ijls irr aanraking.

-- Gij ziit hier dus ook, sprak Willaarts echt-
g;enoote" Hn a_an haar man vroeg ze:

- Nog geen nieur,,'sl

- Neen, mâar dat k:rn nog rriet... Al de sol-
daten moÉ{en nlâar niet seffens naâr huis. Nu al
gedaan met urv noenslaapje'l

- Iir heb nog geen oog kunnen sluiten. Ik
1'eins :rltijrl arn de jongens...

- Ifat ze dood zijn hé? riep Wjllaarts wat
nijctig. Altijd dezelfde zrvarte gedachten.

_- Ik heb een angstig voorgevoel, vooral sedert
den nacht na den x'aperrstilstand...

- Voor dien droom? Alloùi, 't is flauw.

- Droomen is bedrog rnerhte Laveie op.
-_ O, ik hoorde Armand zoo duidelijk om mij

roepen hernam de vrouw. 'k Sliep niet... 'lç
pein*le aan Regina en cle jorrgens... en al met
eens verstond ik zoo klaar: << Moeder. . . moeder ! >>

En 't \dfas Armands stenr. Ik zeg dat er iets moet
zijn, iets ergs.

- Ik heb u al honderd keeren gezegçd, dat ge
*22_

dat gehoord hebt omdat ge altijd a,an u\\' jongetrs
gepeinsd hebt...

- Zoo is het! berveerde Laveie.

- .\ls ge zoo begint ga,an we hier geen aângg-
naam leven hebben! bromde haar man. Ge zult
:leker elken nacht varr een ongeluk droomen, dat
ik over cle grens r,'erdrvaal en aangehotulen n'ottlt,
dat ons huis afbrandt ais een straffe.

- O, spot niet, Paul... spot niet met 't gevoel
van een moeder ! Regina h:rd geiijk. . . \\re hadden
geen zaken mogen doen... AIs het llvaatl maar
zich zælf. niet straft.

.-_ \4'ees toch verstandiger!

- Spreekt zoo 'i'eel ge rvilt... clp ttt'tl harte ligt
tlie last... Hn met de *,oorden zult ge er hem niet
af krijgen:

- Ge had dat eerder rtoeten zeggen... toen rve

rnet de zaken begonnen.

- O, ik be'r'r,eer niet, dat gij alleen schulrl hebt
ik heb er ooli! Maar'k was er eelst tegen... rve

zijn er stilaan ingeraakt encl:rn altijrl tneer err tle

geldzucht is lijk een duivel in den ntensch.

- 'Ioe, toe ge zult rvel kalm rvorden!
.- Ba ja, ve-rz,ekerde l-aveie, er z.ijn nu veel

rnenschen van tle zenu\ven gepakt. Dat is rte tijtl.
[k z,eg mAar, als n ij geen hanclel hadderr gedr:e-
ven, zofin aritle:rcrt het getl:la,n ltebhen ! I s ltet l';r:ll
of niet?

De kerel vertrok dan.
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\4'illaarts na.nr eerj dagblad err trachte hetrieurvs te lezen: de viucht"van derr tr;or:,, ,ijÀverblijf te.Arnerongen, cle levolutie i" O"itr"i_
land.

Maar Willaarts ge<Iachteu dreverr af. lirIj z,ag
slec-hts tuee gedauttt"r, zijl jongen.s.

. 4ijrt vrourv zuchtte. Sti ,it"rr"ni duur, vel van
tle hoo_ge breede ralrell. onr njet ge:ziente u.olderr
door de menschen, die voorbij Ër;;,;;;,;'-,;;;;,;
rrieuwsgigig naar binnen kËk.i,, wie er. daarrvoonde. De echtgenooten rni.imerâen. ze hadtlen
elkander. nu niets te ræggen, ræ n,achterr rnaar..

I)e. avond viel, doch!"e"ri lrur, ùeiden steldeyoor 't licht aan te stekei... 't Was ,rf ze maar lie_ver in het donker bleven, orrr gemakl<elijker:-hù
gelleinzen te verbergen. 

* *
, Dien dag rvils Annand Willaar.ts te -ùIaldegertrlrcgraven... Soldaten hn,l,I"; à;r; strijdel ter;'uste gelcid. Regina cn Oscrlr r,olgden tle baar. err(loK veet b_ur.gels stonden vol eerbied aarr he t grafi,&n een del honde.rdduizenden in ,t genrarteldeiandeke, ,ret al zijn houter, l.;"ù; il;Ë;;zerkjes.

rya de plechtigheid rnoest Regina eenige uren
r ust nenren, Ze was oververrnoeiâ. ,Io.r, î" *=".trpstorrd, ha<l ze een gesprek rnet Os"or.

- Ge rrroet nu nàar^Sluis guoir, ,"i cle bloe_
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.i"r, "t tii.t ouorrichtig dan vrider en ûi6,sdsr vt'1r:

tellen.

- Engij?

- Ik moet naar rnijn regiment...
Een gids zou het T"l"; den weg wijzen.

Paul Willaarts en zijn vrorr\v zaten nog aitijrl
in de groote, holle voorliamer van het hun vreern-
cie huis. IXindelijli hadden zij het licht opgesto-
hen. De m&rl zùg d:rt zijrr vrou\\' geschr:eitl had.
ma&r zei niets. I{ij kon haar irruners niet troos-
ten, want met den avontl was ook zijn onnrst toe-
genomen.

IIoe zou hij hier dc dagen doorn'orstelett. I(en-
nissen) Sluis scheen als een andere wereld, geheel
onge\\roon voor hern vtu levensri'ijze en gebmi-
ken. En zouden de menschen hern niet urijden als
een die zijn eigen la.nd tnoest ontvluchten, om
aan de gevangenis te ontkomen? Sombere gedach-
ten rezen op.

Willaarts had weer het dagblad genomen om
rnâ,fl,r niet te spreken. Zijn echtgenoote drentel-
de heen en \\'€er'.
Plots hield een.roertuig voor de deur stil.

- Is dat r.oor ons? kreet lnevrou\\' Willaarts.
t.lie haastig rrit de keuken llvam. O. rnisst'hien
Regina...

De bel klonk. Willaalts deed bevend open.
* Regina zijl ge rlaar? vroeg hi.j nngstig.
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- ,Ja vader... ,t îs tocir hier voerm&n... (iez;ijt bcrlanlit.

..- Dus 't is in orde! 'I.ot den naasten keer. Ikrijd maar seffens terug.

,"^;,:"9ï1_, gij. . en cl" jorrgens,. rvanr zijrr
,1e! r"Lep de moeder.

Iret meisje tralste in hevige snikken uit. Onderx'eg had zæ zieh bepeinsl, hie ze alles zou zteggen.De smart overhebichte haar n.-î,i ging rvanke-lend de kd,iner binnen en met snokken zei r,e:-- Oeh, Armand.., W; 
- 
h;;;"" hem van-inorgen _begraven... Oscar en ik... A"mandl lsdood... drie uur. van hier... Àr.rrr"a, A.rrrrantl...

Ze wænde hartstochelijk. Gansch haar lichaamschokte en ,ze rr,âs zelve " trt""t r" ,rog dan haarouders.

- Regina... rvat is er. .. zeg het... n,at is er
_tl:l A"-114 / jup-errle rle ;r"j;r. ,t f s tochnret waar hél... Armand is niet dood.

Willaarts leunde tegen de tafel. Hij heek zijndoclrter aan. Ziin \rrezen was verwrongen en inzijn blik lag heriige angst.

- Ja, moeder hij is nel doocl... Hij was ge_yghoten in de borst].. en g""p.ï_l*r... maar ,.t
liielp niet. Oscar tlv:rrn lr"f;;ri;;;en te Erlet_
!erg... en ik ben meegegaan... En Armand leef-rle toen no€ een a"s:, i; ;"il;!"r, i, hi.j be_g'-raven... Iln ilr rrroe,st u troostenl.. nraar hii
ilJiff 'Jâ'* f"3_H ilï, u**;, ùt+sullr

lien rnaar dat ge niet liorrrlt komen... en hij ver-
langde toch zoo naar u. 't Was drie uur van hier...
te Maldegem.

- 'Ile Maldegern! lireunde Willaarts.

- O, mijn jon$en... En vre mochten niet naar
Iiem... en hij lag daar te sterven... rlrie uur vtn
hier!

Zoo kermde de rnoeder, nadat Regina nret hor-
icn err stooten de zinnen geuit had.

-- En u'aar is Oscar, \,roeg de vader als be-
schaamd.

-- Hij moest terug naar zijrr legiment; hi;]
zal een brief zenden... Armand is zoo verdulrlig
plestorven... En ze verhaalde nu plots bedaerrder,
r'Iles wat er in .t klooster van Maldegenr was ge-
beurd.

Mevroulv Willaarts onderbrah haar dihu'ijls
door een klacht. een kreet van smart, een vraag,
doch haar rnan sprak geen woord. Hij keek Re-
gina zelf niet a:ln, staarcle al maar door naar den
grond en eensklaps verliet hij de kamer.

- Onræ straf begint al, zei de moerler. Wij
hadden dus bij Arm:urd kunrren ziin.. qi.j u'aart
er wel... Maar lvij moesten vltrchten... erl de rlrne
jongen r.erlangde lfaar' olls... Ge haclt ons hier
cok kunnen roepen... 't niet gedaan. .. f k zou ge-
J<omen zi)n... ze moehten mii dan gevangen ne-
rrren... rn&&r 'k zou Arrnalrtl gezien hebbcn ..
\\rnarorn hebt ge 't niet gedaan?

_- Dan had Armand het geweten, moerler, van



dien handel!

- O, ik begrijp u... Wat worden rvij. zrvaar
gestlaft. en il< had het gevoeld... il< had Armand
Iuroren roepen... den nacht ntr, den rvapenstilstand

- Toen ik bij henr rvas. nroeder... en hi.j lag
ie sterven... en oln u en vader rveenrle...

- fk heb henr hooren roepen. .. o, ,Loo duitle-
Itjk... Ik droomde niet. Ili, x'âs klaar r,vakker...
en urv vader lachte niij uit... O, dat zal heel nrijn
leven op mijn ziel 'n'egen... en wat zijn wij nu
rnet ons geld? 14re rnogen zelfs n:rar Armands
graf niet Éîaarl.

Zoo jammerde de uroerler:. Willaarts lvas in rlerr
hof gJeloopen. }{ij doolde er onrustig rond... Onr
hem x'as nu alles stil.

- Armand... rnijrr jongen toch... Arrn:und!...
z.oo nokte de gloote, kloeke rnan, die eensklaps ge-
l,ogen ging oncler den z,wàren last van zijn geld.

IV.

- Ili g& rlaa,r' Merldegenr en rnorgen ga
ik... IXr rnag geheuren rvat er n'il, zei lVlevrourv
tr4'illaarts.

't lVas \\'eer ayond, rrâ een treurigerr dag, door-
gebracht binnen de rnuren van dit groote huis.
I'aul Willaarts zat nret zijn echtgenoote in de
voorkanter. Hij sprali slechts 't hoogst nooclige.
Ifij zrveeg ook, als zijn vrourv in hare vreeselijlie
.srrurrt zijn geldzucht verweet, die hem tot dien on-
zaligen handel had gedreven. En de moeder ver-

rvenschte soms zich zelve, ourdat zij de zaken niet
.,'erhinderd had. Regina, rvas z,iek gerveest en zag
nog bleek en lijdend.

De moeder daeht altijd aan het graf van haar
zoolr en ze zær nu dat ze er heen lvilde.

-- C,€ moet het mij niet beletterr PauMrer-
Ila,trl ize op heftigen toon.

-- Maar ik zal het u uiet beletten...
-* Gij durft niet! Maar: ik rvel, ze rnogen uret

rirc doerr, r'r'An.t ze lvillen. O, Regina, rvaaronr hebt
ge nle niet gehaald, een telegranr gezonden, toen
;\r'manrl daar orn mij lag te roepen ! Ge rvaart
vlak bij de grens en ih hacl nog kunnerr kornen.

Zoo klonk telkens haar herhaaiti 'r.errvijt. X)n
z.c besefte rriet iu haar n'anhoop, hoe broeder en
zuster den stervenden moesten sparen voor nog
vreeselijker srnart. . . eell noÉî z,\\.aarder sterfbed.

-- Regina, gij ga,at rnorgen rnee, hé? vroeg
Tlrevroulv Willaarts.

- Ja, zeker, moeder'.
*_ Ge rveet den \r,cg... rlcn u'eg naar het graf

van mijn braverr jongen.
Deu volgen<le,n rnolgen vertroliken uroeder en

clochter. Over cen binnenv'eg llvanren ze te l\[al-
rlegem aan.

_- O. is 't hier'... nronrl-relde urevrourv Wil-
laarts.. S{ijn lnrre Arln:urrl... Hi.j ging zoo m(}e-
rlig rveg... Ili zie henr nog vertreklien. I{ij vroeg
rurijn zegen cn hij rlilde rriet schreerr\\'en oui mij
geen verdriet aan te docn. lYlaar 'k zag de trek-



kingen onr zijn oogell. Iln clit teekende hem met
een kruis... Maar ik heb rnijn z,egen zelf gebro-
ken door dien handel.

Regina leidde haar ntoeclel naar het kerkhof.
De docirter zelf beeffde oncler de smart. 'Ze zag

reeds het houten kruis, dat ze zelf bestelcl hatl err

de zrvarte letters dansten voor haar oogen.

- Ilier is het, moeder, zei Regina plechtig.
als in een gebed.

- Ilier dat kruis... Och lleere hier... Ar-
inand, niijn jongen toch, en. de arme vrourv zorrk
pp de knieërr. e boog het hoofd tot op de aarde, die
het lich:rarn van haar zoon bevatte. Ze lag rlaa"r

r,ls een rler vele moeders van smarten, ga,nsch
het bloerlend Europa door.

- Anrrand, mijn Arniand! janrrnerde 2e...
I{ier is urv moeder... O, ze was lr-;ra,ar drie uur van
u... Iln had i]< het geweten, 'k wa,re gekomen,
Armand... O, rve hebben misdaan... we liadden
rlat al niet gepeinsd. Arnrand... Vergeef het ons.".
En ge ligt hier r:u en ik kan u niet meer zien.

Ifaar hanclen grabbeiderr zenulv&chtig in de
vochtige aarde, els rvikle zehù, gelaat zoeken, da,t
liaar al die dagen en n:lchten v(x)r den
geesl zr,veefde. En rrlevlou\\r Willaar:ts sprali

, voort, tusschen snikken en zuclrten in. Re-
gina was ook neer6xeknield. Ilaar hart trikle van
rnedelijclen en het rneisje u'us bevreesrl dat haar
moeder hier een zerrurr,lirisis zori krijgen. Na
'€€nigen tijd beproefde z;c haar mee te leiden.

-- i'ù.rg niet! zxro vet'zette nievrciun' Wiliaarts
zich. Laat mij blijven... ili ben hier tlichter bij,
rrrijn kinfl.

Eindelijk kon toch Regina haar moeder weg-
voeren. Maar' 't viel deze ztvaur en telkens keeli ze
om en z"uchtbe dan en noemde den naanr van haar
jonçn.

-- I3reng mij nu, n'atar Arinand gestorven is,
rlrong ze &an. Ik ri'il rlie zuster spreken en haar
lredanken.

*- Och, maclarn, zei rle kloosterzustcrr, toen zij
rvist rvie de bezoekster: v'ns, hrdt gij toch hier
Lurmen zijn! Un' jongen ver'langde zoo nâar 11...
Hij heeft mij zoo rliliwijls v:rn zijn ourlers ge-
sproken. ùIaar nooit heb ili iern:rntl toch zoo ge-
duldig z,ien sterven. IIij nioet een brai.e.zoon ge'
tveest zi.in. Hij is rru in tlen llemel.

Ïrln zoo sprekend leidde ze mevrouu' Willaarts
naar een kamer.

-- Ifiel lag hij. r'ern.olgtle tle zustcr. op dat
irecl... ir:ldat hii geopeleeld l.as. En de doliter gaf
ons geen hoop meer, rrrftar de gec]achte a.an u heeft
lietn nog lang kracht gepçeven... I)e rloliter N-as
zelf venvondefld, clat hi.j 't zoo uithield. Maar
mevrou\\, Willaarts antn'oorclde niet. Ze stond
tlaar, hr:t gelaat door srnart verx'rongen Zx schud-
tle 't h<nfd. ze h:rd het liunnen uitsnilr-lien, h:c
schtrlrlig zij zich gevoelde. Maar ze beheerschte
zich uit eerbied voor Armand.



. --Witiaarts was ziek [Ë*""rt, rveken lang. ,i

"Yï .uorl 
wroeging err,Jniart. O, neen, het leldtiracht geen geluk. Altjjd dacht hi.i aan rlrmind.

rJlre uut' van hiel lrr,g die goede zôon te sterven,En vader en rnoedeùon,lJn t"-" "i.t naar henr
heen. Willaarts voelde, hoe verachterlijk htj ;ili;
door zijn rvoekcren gedragen had,

Op_eenrnorgen hu.am ùj ,runr' lrcneden.-- \4Ie kéeren ruar Belgié t.rrg, zei hij,-.- Maar vader! riep Re ina uit]-- F?, er is rnij zooveel dtior 't harte gegaan. Iùn
wat ik lang overpeinsd heb zal ik doen.

-- Wat vader?

-. Al mijn vervloekt geld aan den staat Ee-
ven voor goede werlien. 't fs Armand, die tret fiii
3egt".. Elken nacht als ilç niet slapen kan, zie ili
hem. En dan spreekt hij ,oo, ,rri.in arme. bran,e
Jongen.

-- O, vader... doe cl:lt en ge zult nreer nrste
hebben, sprak de dochter

_Regina reisrlc naar. Belgiô. Iùn ze bei,,ocht eerr
advokaat. Ze sprak oo"..uuâ**s plan. rcr, rru-""rrig
weken konden haar ouders terulkeeren. \4rillaarts
stond alles af. Itrn n_r1.rvzrs hij "gelulil<ig. 

Oscat
kwam :13 't lgSe1. Hij zou i,l*i'',.uclu"ïelpen in
een eerlij ken vlashanclel.

N.:1, 't bioed,geld hatt geen gehrk kunnen bren_
gen. Ifet kwaad straft zjch zâf . En zq,a,ard.er
kastijding dan men clenken lran, hatl àen vader tot
inkeer gebracht.

EINDE.


