
{95y"1-j1-':D-"-P""'-::T11T*+ i ;l,T É:",3i1i,.1f;Ë";;,Padelijk 
kwant vadeii 

f"l,l5i:Tâam 
nre voor de orriciereJn over die

0e ltlirUUe fiiiken;--T:di'trtrft"il'"Éi,'ffiîitr';qïTlilrl';''*,h.ili'iiit.'"Y+l Ë":1'ï1i;,':T;

l merken...
ROMAN I ., 9; ;.* uit. huis I op dqn vreemrle I Maar I M"?i.'fi;;ft; d;r vader de trap opgaan.

door a. rraNs iJ.{" l.il,lii lt1ruiff": î'*"1 ' 
u"iilJ,ï1?i:i#ig,Tr:$iu'JJffi::;;iî,iil:

I Zaken doen voor de Duitschers,'t waside achterdeur. Ze sneldé oïer,t hol en dan
_ H.ij gilg. weg. en Marie begon te weenen. jwapeLrs leveren aan den vijand : 'r Was eigen ! O.n reg op.
Ze drukte haar hoofd in. het kussen om haar ' broederen help.en dooden t " i Eefsfwii de ze zien Flip te spreken. Zeker
snikken te smooren. Ze hoorde beneden _ .Marie opende _stil de deur. Aan den trap zou hii thuis ziin voor hef auondeten. Op een
vroolijke stemmen ett gelach. F,n ze dacht luisterde ze.ln de groote kamer was men àiir snefOe rô iuar de hut van den visicher
aan het arm verdrukt land, aan het worste- druk aan 't_ spreken... Snel liep ze ilaat àn gejaaga klopte ze op,de deur.
lend l.eger, aan de gepleegde misdaden, de.benede.n... Juist werd. een deur geopenO... ôjiô,ig" ,nândeedbpen.
gefusilleerde mannen, vrouwen en kinderen, i Ma rie veiborg zich in een dcrnÈeren hoek l - Ëiin'L rien Marie liali weenend.
deatgebrande steden. el {9tpgn::; , ,van de gang. | - Wât gij i Kom binnen t Wat is er ?

En ofliciefen van dat vijandelijk jeger wa- i Geertrui kwan uit de kamer... En na haar I - 
grenË ine naar den Biezenpolder her-

ren nu in haar huis als gasten,.schoven bij nog iemand... lnam MariË. ik ben weggeloopen.'
;aan vaders_ taTel, waar gpijs en drank stond, i En Geertrui vluchtie nict heen. ZelietzichË - W.eeeloopen t ffrât ls ér gebeurd ?
reeds met bloedgeld gekocht ! iomhelzen door dien luitenant. 1 ZiinuôÏi"ota,ivcrtelde het.

. Benede.n ,pleegde men verraad I En vader i .. W" zulir'n huwe n, zei hij. Gij wordt I -j C.-fr"n uôtriànàig Àe,tâun, hernam de
eischte, dat zij daer kwam aanzitten als'mijn vrouw. I visscher. En se wilt nairî* ooin Lanrbert.
lokvogel, om te llirten met de Duitsclters, I De Duitscher keerde in de kamer terug en , ] Ju.
hun vleitaal te aanhooren. i Geertrui ging in de keuken. - ; - Dat is ,t beste ! Is uw vader dan steke--- Nooit !zei Marie driTtig. | - zal ili het haar verwijten ? vroeg'btino.

rpe _slagen bra.ndden QP hq.ar w_ezen. lMarie zich zelve af. Maar wad hetpt het'i I 
- 

- En Geertrui stookt hem op. ZelT liet
- -7..I-iever ga ik.weg !.snikte het.meisje. !E_n lan roept ze vader, en word ik^belet te zezicivaneen Duitscher kussenien beloof-
Ja, ik ga heen... ik wil hier niet blijven !'vluchten. Ze moeten het hier nu maar de hem te trouwen.-
Hier _moet ik. leven van Judasloon. Hetlweten, wat ze, doen I Ik breek met mijn, - 

;i lssc5andalig t

broodzoumeinde keel kroppen!lkmoet,huis!'tlsschandelijkwaterhiergebeuritl 
-Enja,zehitstiaderoplwçg.l lk doe niet,mee eg{t d: la-agheid ! I . Het m.eisje wachtté, tot haar zu#er terugr - il ii; moeder, zegt diti daar maar niets

Waarheen ? Naar Flip ? Dat kan niet I kwam uit de keuken. Maar nu verscheei van ?oiÏ 
îJ''Ë,:;:f;ilâ:,*îJff1.;*,i#;'*l ;iT hlXï se om Marie ? vroeg Geertrui : $'Jin:1,::l?î' ',îiîr?:f:îXl n. ".bert. Dat was een reehtschapen man. Hij had them. _ " nit zijt l;t Xun zoo toch niet gaan.

twee zoons in.'t leger en een op zee... 9ot!. - Ja... 't Kwartier is om. Ik heb ze een' i{trottèn O"n polder in. "
en tante zouden bgglijpeg, dat ze vluchten lkwartier gegeven om zich te kleeden. i - Àti roJ nu m'aar geen Duitschers ont-
moest-en haar hartelijk ontvangen. I - J.q, dw.ing ze I 't ziinal kuren. lmoeten,-rei-màiiô wat-angstig.

't Vy'as te laat om nog op straat te gaan. 
I - *. zullen eens zieir. Wie er hier .baas' [ :]n'Oén pôLfér ? Wel-neeî.., Die [oo-



lnen ze zel,len in den polder. En ook, 'k heb
poede oogen. Als ik er een in de gaten krijg,
tsteken we ons even weg. Ge moet niet be-
nauwd zijn. En uw vader hÊft u geslagen !

Dat is lal ! Bah, zoo iets ha<j ik van hem toch
nooit gedacht ! Endatalles voor geld, bloed-
geld. Judasloon ! Snrokkelen en zaken doen I

- O, ik heb er zoo'n verdriet van, Flip t

We gaan in 't heele'dorp bekend staan als
verraders ! En wat zal'tlater zijn I

- Ja, die nrensehen denken, dat de Duit-
schers gaan winnen, en hier meester blijven.
O, in dezen tijd komen de karakters uit, de
goede en de slechte. Maar liever een korst
droog brood en een eerliik geweten, dan een
fortuin en een schuld op 't gemoed I Was die
Engelschman ook bij u ?

- Ja.

- Dan is het een uitgebreidc zaak. Uw
vader steekt zich in een net I Nu hij is ge-
waarschuwd. O, wat ben ik blij dat ge er
uit ztjt ! Er komen missclien moeilijke dagen
voor onÈ. Mij zullen,ze ook zoeken, want
mijn weigering vergeven ze nooit. Maar
Marie, onze lieîde is sterk genoeg om 't alles
te dragen nietwaar ?

- Ja, Flip.

- Niemand kan ons voor altijd scheiden,
hernam hij. Misschien voor een tijd...

- Wat bedoelt ge ?

- Wel ja,laat ik rechtuit spreken. .Als
llinke menschen, rnoeten wij de waarheid
onder de oogen durven zient!

- Wat is er dan ?

- Nog niets t Maar ze ztllen mij zoeken,
en als ze wat kunnen vinden, dat aangrijpen
om me naar Duitschland te zenden.

- Flip toch !

- Ik weet nu van hun plannen en ben een
ongewensehte. Ze zeggen, dat ik u opstook,

ffiffi t -tl- g- ** g*,nolo roo,Jrr** "";-ni\iii ut veel ongewenschten uit ons land rechtvaaraigtreio-t " 
I eerst binueu P Tt'ih.gf9l 

"l,qtlT,{l9l-!naar'Duitschland"gestuurd. i De visscËer trok het verschrikte meisje! :{.T'.: mt$_lk.ben weggeloapon'

- Dat zou toch ictrandetiit zijn I Cij hebt mee. I .falt* k**k,aok verbaal{ .op.... __ -!.
niets misdaan endoet niemând t<waad. I - Vallen over een lijk, hernam hij. Komt; :- lMegseloo.peu.vart huis ! lldna* ruelsjrl

-ts heàt de bezetting nièi.ctrànàelijk l,datnui;g;;rl Ë; mury.i ' ltoch,.wat'mar'ieren zfrn dat nu !riep zel
Watgevende Duitscheriom een onrecht-l -Maàr,wiekan'tgedaanhebbenlZoo'nlverw,itend.-ffie;Ëid ? 
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hoor eerst, wet er is, eer g: ùto b: -,

- iieen niets. Engij, die altijdzoo roe-l -Ja wiet Dekerel hadveelvijanden. en'kijlt. , .r- .-,r,.- r ^^-r^.r *- 
1
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lg..n *""4éi. rilj'is spion.n u"rliitr,Ëi.Ëi, 'fl6t mtisje vertelde tfiiis".{,srnlet't rv:rs.

- Naâi Duitschland is erg, Marie. Als ge Tiin door hem al ieel hrenschen op àè fom- woedend. Ï
rle vrijheid gewoon z4t en zàÀteken u achtër mândatur moeten komen I Hij wàs fel ge-' - .Ue he,bt wel gedaan I zei hij. En ge
de traiies, j"a, dat is ivreed. Maar ik zou tlal'haat. 't Verwondert rne niét, dat ze 5i1n woont nu bij ons ! Én dat uw vadei u eens
dragen, omâat ik weet, dat gijaan mij peinst eens vastgegrepen hebben. Eri eerlijk ge- terughale I Ik zal hem,morgen de les eens
eniril trouwblijtt.Eneens-kômeneibetere zegd,'t is meerdanvercljend. Ikhe6 geien lezen.?oovoor verrader spelen! Moesten'
tijden-l Dus môed gehouden, wat er ook medelijden met dien schelm ! - tonze. jongens daarvoor hun leven wagen !

gêbeure. - | - 't Was toch een mensch. En een moord Handel drijve n voor die gasten en ônze
," Ze wandelden voort. Eensklàps struikelde is altijd wreed ! eigen soldaten helpen bevechten ! Wat een
Flip. Hij viel over een hindernis. I - Wie weet hoeveel van onze jongens schande en lafheid. Uw vader was altijd een

- ûôoteHemel, hier ligt een mensch ! door zijn schuld vermoord ziln en nbg"ver- rare, maar dat had ik van hem toch'nooit'
riep hij verschrikt. rmoord zouden worden ! - gedacht I Bah hoe laag !' 

lâl gildehet meisje. I - Ja...En vader ! O, te moeten denken, ----.En zijn dochterswillendwingen bij die

-Zek€r een zatterik t. lkzal eens licht dat vaderdaar ookmeedoet... Misschien26l ollicieren te gaan zitten I Is mijn broer nu
maken. De visscher stak een lucifer aan. hij nutot inkeer komen. theele ganschwegin 'thoofd!sprak de boerin.

-'tlsMaryslkreethij ontsteld. lk zie -lkhoophet... l_-Marie,gezijteenflinkmeisje,zeioom.bloed. j 't Tweetal bereikte de hoeve. I En uw zuster is een zottin. Ze zal er ver
, - Marys I Is hij dood I | - Ik zal nu maar alscheid nemen, 7si mee komen, methaar officieren ! Enlin,'t is' 

- Wacitt... Flip. 't Is beter, dat ze niet weten, hôe ik of d_ewereld op haar kop staat.
Flip betaste het gelaat. u hier bracht. De Duitschers snufielen alles r Marie was afgemat en verlangde naar

- Koud af s ijs,-hernam hij. Marys werd na. Niet, dat ik bevreesd ben t Geweet, Ma- rust. Haar tante bracht haar iaar haar
vermoord. 't Is ierdiend... Maar gàuw, yls rie, dat ik voor u mijn leven zou geven. kame,r., en kuste ze vriendelijk goeden nacht.
trekken er van door t i - Ja, 't is best maar te doen of ik alleen _- Ik ben blij, dat ik weg ben, mompelde

- Zoo hij nog leefde ! bun gekomen. Marie. .En ik ga_ niet meerterug. Als vader

- Neen, ireen-... Komwezijn weg. Anders Ze kusten elkander, en 't meisje had de me dwingen wil, vlucht ik veider. Ik doe
word ik npg beschuldigd het-gedaan te heb- tranen in_de oogen. En ook Flip was yzf niet mee aan't verraad.
benl Ze!ér niets vaù... oo[ niet op de sonrber. Gevoelden ze,dat er ieti dreigend 't Werd voor _het meisje eer_ onrustige
hoeve vai'uw oom I boven hen hing ? nacht... (Zie vervolg op biivoegsel)'
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wie hebben we daar ? vroeq hii. suikerii F' c' Jar:obs

hebËren I lkzei't u al dat ze me zullen zoe-' - lk ben het, oom t Marie. GOEDKOOP IN GEBRUIK



Vermlst. (+Uis)lzoo vreestrren t Van clien kotter zegt nie- heel erg, rnaar ,'t past u niet te treuren ont

i:j!T'?l ;,,Ili;1,*I;;i:'i$,ËilJ# i;,,?iT:
tsrunoKrummel,zatinhetkantoor. lgevaarbestaatvoortle'oVertrôuwenuook, wijzingvanGorl, vooru,tlatgeu nietver-

Ziin patroon trad binnen. lmaar nog een andel daarbij, en wcl dat ze zetten nroogt tegen clen wil van uw voogd,

-lsernieuws?vroeghij. lUil eenstorm uiteengcslagenwortlt.alseen.vanmij,tlicveratttwoorduli.jkbcnv{rortt.
-Eenigebrieven...onderandereeenr.'anlaângespoelde kist, dieinKtiVerlaanshan-l - Wel aliezieleti, datgaaii*vr:rlriep

Willy lDieschijnt vervan hier te zitten. lden vati I iJolis velolitwraldigrl. Orrrdat Bltlrrt.; i(Lutrr-

- Hoe weet ge dat ? I - at laster I lmel niet lijden kon, t{at zijrr nicht rnet een

- Wel ik lees op de postzegels cen naarnl - Mij moet ge geen koolen opstôven t Ik lrechtschapen hulploods verkeerirtg heeft,
van een dorpje, dat volgens'tâardrijkskun-lweet hoé wrak rle-Vertrouwen is, maar ik:moet die kotter ntet utan en innis vergâan.
dig woordenboek daaî heel dicht' bij delweet ook, dat ze hoog verzel<erd i's. i -- Cu ailn r,rw r,r'ctk t

Belgische-Hollandsche grens ligt, bii'eenl -W"ieenbewijs,'âlszeverzekerdisdat; -Gijtiurftirierheiligsctrennendspreken,neutraal land en een gebied waar de 
-Dult-ldemaatschappijze-nog goedacht ! 'alsol Godornulv zin intevolgenaldiearme

schersheerenmeesterzijn,allesoverdezee. I -Zekijkèniruzoo-hàuw niet met'tge-.dondersvandeVertrouwenzoulatenverzui-

-Waar moeitge u mêel Gaathetuaan,lbrek aân s'cheepsruimte. .- 
:p"ntWeduwen enweezefl, orn aan Annaeen

waar Willy reist ? I - Ge wordt-met den dag brutaler. vingerwijzing des Henels te g;even, da! zii

-Och,eenmenschbemoi:itzichrveleensl -Datkanwel isornskiilgit<zinamhier rnisriaanheeft,doorniet naar decnredelij-
mqer met zaken die hem niet aangaaft. Delheel den bc-,el onrlerste bdven te scirop- ke wengclt*n vnn hnar oom te ltiistetcn, Ge
vriiagevan uwpleegdochter.qnnaïèt JuiàsËpen ! moet rnaar rlurv*ir i De lJerlr:l zou u diln
Bruwaangaatmeookniet aar), entochinoetl- rlnna Mertens trari binnen. Het nreisje eerst wel eens op't tr'r'+rtlieir mogcn tikken
ik claarnaar inlormeeren van u. tmoest geschreici hebben. over de zaal< van dit.' ,, V{i1f1(]'lwen r. ()f

-lsepnogniets bekend vanBruwaan?l - Weer aan't grieneii geweeËt? vroeg moetdievergâilrl {}ntilwiit';lndkastevullen.

-Neen ! De kotterblijtt verrnist... lhaar oom. Waarom ? V/il ik u aatt di: ileur.gooi::n, brutale

- 't Is toch erg I | - Ik ben verdrietig. rekei, schreeuwde Kr'rinmel u'oedend.

- K'o4, voor "mi1 behoett ge niet te vein- | - Is er reden toe ?"lk houd niet van die -'Ga uw gang I Dan heli ik veel vrijen tijd
zen, hernam Joris. -- 

lsombere gezichten. en rels ik uw lekkereil zoons eens achterna.
' 
- Veinzen ? | -- En àls ge in de kerk zit trekt ge zelî - Ci1 wordt overdragelijk !

- Natuurlijk. Net oî ik niet weet, dat geTeen snuit alseen doodgraver, om den ernst - Dan kan wrrl, maar als ge zoo het hci-
heelblij zijt,'dat JulesBruwaanmisschién!vandentijrl. waarovercledonineeprcekt... lige doorden modder sleurt,zegiku vier-
naarden haaienkelder is ! lEndan krinnen de ntenschen zeggeu, < Die kant mijn meening. Die stop ik voor geeil

- Was hij alleenaanboord ? Zouhetgeenlmijnhecr Krunrnrel voelt al hei leeti van clen honderd Krutnmels weg _ol voor ger:n clrti-
ramp zijn in de stad I - 

Tooitog zoo dicp mee " schirnpte Joris. zend, al kom ik uit't vondelinggesticltt.

-Als gijzoo begaan waart met het lotl - Houdt gij uw lranken bek. Ik spreel< -Ge maakt merazend I En de patroon
van zeeluizoudt ge de Vertrouwen niet initot nrijn nichf. Anna schreit gij om dien liep naar zijn privaat kantoor.
zeezenden t I lules Bruwaarr ? vroeg hij. - Joris, neem het maar niet meet voor

-Watbazeltgetochaltijdoverdatschip? 
j" 

-Ou*vraagme niéts,-smeektedeweeze, rneop, zei Anna, wiedetranenoverdewan-

- Het is een drijvende iloodkist. idie weer op't punt stond iir snikken uit te geo liepen. In huis moet ik het bezuren I

- Zoo tIs het niet behouden aangeko- barsten. -Ja,zoo latisdieallerdeltigsteenaller-
men ? En die kotter der loodsen is vergaan, i - Dat dic kotter vermist wordt is erg, braafste heer Krummel. Maar ik kan me



nirlt inhouden, als hij zoo tleemt.

- Eil geen nieurl.'s van den kotter. Jules
is ,ioocl...

- I(om, kom, aile hoop is niet verloren t

- Toen ik 't laatst met hem wandelde,
ontdekte hij het lijk van den jongen Fran-
schen zeeman op hi:t strand. Dat was een
siecht voorteeken.

- Kom, dat is bijgeloof I

- En zoo zullen vreemden hem misschien
vinden ! O, 't is tcch zoo erg I

- Anna, 'i is een rare tijd. I{et rrieuws
komt slecht door. i)e bemanning is mis-
schielr door een ander schip opgepikt. De
vaartuigen laterr nu hun koers en voorvallen
niet seinen om aan de Duitsche piraten geen
inlichtingen te gesen. 't Kan lang duren eer
er bericht komt. De loodsen zijn wellicht op
een boot, dic naar een ander werelddeel
stoomt, We moeten wachten en hopen ! En
trek u van den ouderr brombeer daar bini:en
niets aan ! û1 antwoord hcm brutaal t

- D;t kan ik niei ! :

- ja wel ! Zeg het henr maar, ivat er op
uw lever ligt ! Hij vertlienthetj! En daii zwijgt
hij, want met al zijn gesclireeuw is hij toch
een groote lafaarJ !

- Waarorn rnoogt gij hern toch alles ver-
wijten ? vroeg het meisje.

- Ja, mij ontziet hij. l-ater zult gr: $/el
eenû vrirnernen, vr'aarorn hij bnngis van mijl
Laat ilt maar aan 't ',verk gaan, doch 'k ge-
loof dat ik, zoncler het te weten smerige
zaakjes opknap. !

.- Hoe dan ?

- 't Is maar een veronderstelling I Willy
op reis ! Dieiliereflulter zit ergens voor eell
vuile karwei. En dan die herhaalde bezoe-
ken van Ko Verlaan, die daar lveer al is.

De straudlooper ku'am binnen.

'. * Dag rnijnheer Joris. dag juffrouw An_n;i..., uw (trefiaar., groette hij onderdanig.
Laat dat tlienaar mair weg, zeT deklerk, Ik rvit niet door deugniet;fi'gedidà

worden !

-.DaJ.1!S-r mijnheer Joris maar voor eengraple../vlrJnheer Joris is altijd gcsstiu. Iuf_
ïrouw Anna nog geen nieuws vàn dtiir Éot_
ter I 't is toch treuris I

En Ko Vertaan zuihtte cliep.

- 9ij hebtmaar van een 'ding spiit, her-
rram Derocnr. En dat is dat tle Loitei'niii in
de buurt vergaan is, want dan kondt ôïi:
ken plunderen en lading rooven, hé t -

- lloe dat se zoo iet-s van mii durlt zeg_
gen. Ge bedroëft me.
. - Toe.trek niet zoo'nvalschetronie t Wat
komt ge doen ?

- Ik zou den heer Krummel moeten
spreken.

-.Wrt is er tegenwoordig voor drukte
tusschen u getweeën ?

_ - Dat mbet ge aan rw patroon vrasen.
lk ben slechts zijn allernedèrigste dienâar.'_ . .llilernederigst, allersleichts, aller-
schuri'achtigst, allervalscht, allerschiinhei-
ligst e rr vrat ge log nlaar voôr sloeberâctrtis
kunt uitdenken. Daarmee zijt ge geteekendi

Joris u'ierp de deur van i(rîrrimels kàn-
toor operr en diende den bezoeker aan.-- l)e derde cleelgenoot van de firma. de
iielt Ko Verlaan, strand.looper, en Cuivef
doe 't al van Bruno l(rumrnel. iei hii.

- fulaar wordt ge nu hêelemaâl pek t
schoot tle rnet'ster uit. Kom binnen Ko ljoris
laat ons alleerr.

- Cetwee alleen ende duivel ertusschen I
bromde Deroem, de cleur tlicht snakkend.

De patroon cn Verlaan hadden een iannonderhrrucl. ('t Vervolgt.j-'


