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- Hoe zou ik ze vast kunnen krijgen ?* Dat is een lartige zaak, die ge wel eens
soed overdenken moet.' 

- Ze zijn leelijk aan 't konkelen. Er
loopt hier soms een Engelschman rond.

- Ia...

- Én die zit ook nu en dan aan den over-
kant der grens. Hij is in het komplot I

- 't It een heele bende die niet deugt.
'li Schaam nle voor mijn familie I -

- En Deraad blijlt maar kalm onder die
verdwijning van zijn dochter lWat een lieltl

Dat is hij I 'k tsegrijP het niet van
hcm. Het geld kan een beest van iemand
maken.

- Arme, arne Marie I lk zal rurt nog
duur hebben voor ik ze vind.

- Laten we eergt gaan tusten en dan
morgen verder praten. Gij blijÎt natuurlijk
hier.

- Maar ik kan u in gevaar brengen.

- Wat kan mij dat rchelen I We moeten
elkander helpen en ik ben al even erg
bekommerd om mijn nicht als gij. 't Is een
zeer ernstige zaak I

Lambprt wees aan den visscher de logeer-
kamer. Maar Flip sliep dlen nacht niet.

Den volgenden morgen was hij al vroeg
beneden.

- Ik heb een plan, zei hii.

t

- lVat dan ? | -- Vruug ik wat ? vrneg hij norsch.

- 't Zzl u gek toelijken... Die Smit komt i - Denk ge, dat ik het recht niet heb te
soms aan de grens in den nacht. lspreken, zonder dat mij iets wordt gevraagd.

-Yoor de smokkelzaakjes. I -ls de oude heer binnen ?

-Ja 1... lkhebginderookmijn vrienden.l - Kijk zeli. Ikben niet in uw dienst.
Welnu ik haal den schavuit erover. | - Brutale ezel I

- Over de grens ? i *,- Maak rnij niet kwaad, want ik ben

- Ja. Dan sluiten we hcm op en ik ver-ltegenwoordig prikkelbaar. Gij stuurt ons
zeker u, hij zal biechten, want hij is deiveel werk.
schuldige. Hier kan ik hem niet meester, | *- Wetk werk ? vroeg Willy wat ver-
maar daar... lschrikt.

- En als de overheid het ginder ver- | * \try'aarom wordt ge nu toch zoo zenaw-
neemt. 't Is schencling der neutraliteit en iachtig ?
ook tegen de wet I | - lk vraag welk werk ik u bezorg ?

- Die overheid zal het niet weten. Ik zal | - ftIaar mijn Hemel, dat weet tij toch
- 
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goed mijn maatregelen nemen en den Duit- !wel 't bert I

icher vellig opbergen. Ik ken geen ander i - Ik zal eens met mijn vader over u
middel. Wat is hier anders te doen I Nspreken.

-Weinigl I -Zeervereerd.
- Ge moogt nog niet van de eene ge- I De zoon verdween in 't nevenvertrek.

meente naar de andere reizen. En mij pak- | - Maar Joris toch, gii zult het nog zoo
keri ze op als soion i bont maken. dat' ze u -hier aan de -deur

De zoon van de lirma Krumrnel was eeni-; Dan is de firma Krummel volledig, tenmin-
gen tijd afwezig geweest. lste aan deze zijde van de zee.

I

ken ze op als spion jbont maken , dat' ze u hier aan de -deur

- -fa, en dan gaat ge minstens naarljagen, waarschuwtle Anna Mertens.
Duitrchland, als het niet erger is. Maar uw | * Geen nooci I Ik kan dieu f iereflaai niet
plan lijkt me ook lastig. I meer luchten. Zaagt glj hoe hij verschrok,

- 't Is niet gemakkelijk, maar 't kan Itoen ik"over zijn werk sprak.
lukken. Ginder heb ik den schurk in mijn I - Maar waarom toch I

macht. Dezen avond keer ik terug. En nog | - Wacht maar kind I Terwijl velen hun
meer, ik zal Smit zell naar de grens lokken ischoon leven offeren loopen er schurken
ook I Ik naak er dadelijk mijn werk van. I rond. Joris heeft goede oogen en ooren err

Dien avond keerde Flip veilig naar'tieen scherpen neus. O, hij verschrok zoo ! Ik
buitenland terug. lzal hern nog meer den dood op 't lijf jagen I

lGinds over de zee wordt iets slechts uitge-
De goheimzinnige reiziger. lvoerd.

i - Doot Willy...

- Als uit den dood verrêzen, mompelde 1 - Wacht maar I Er is nu geduld noodig.
Joris Deroem hall luid van achter zijn lesse- ilk durf mijn kop verwedden, dat we dadelijk
ni{ar, toen Willy Krummel binnen trad. f weer de valsche tronie van Ko Verlaan zien.



- Dùs ze is bêhouden finderaangekomen. | - Floort ge 't niet ?

Nû dé fiûna kan er noott bij vêrliezei.-Hbor I - Natuûlijk I ztjt ge nogniet we8. Iterdam:-. lzilveren sigarenpij

- Noq seèn rieuws vatr de Vertrouwes ? imet rcen zaken meer, dle u nlel aangaa!. | | HÛ zelf zat i[ eeû SiifiIDeld lakeDlcb pat.

-Zij 
-kdht op dc terugrei6. i - Moet ik Ko Vêrlaao halctr ? | OorlogsvJinst. lEen dubbele zwaar..gouden_ horlogckcltitrg

- Dirsze ls bèhouden Ëioder raacekomel. I - Hoort{e't niet? I lbergelde op zlj, buik. Dê bocÎ tôotte ou

-Ja. Maar elke tochÏ is e€r ';aagspel. | -Enge;eenth€t? | Er was eetr fcestjeln't havenstadje Wa- jecn lange. slgaarmet goudeD band uit ccr
Nu dé lirna kân er noolt bii vêrliezen.-Hbor I - Natùurlllk I zlit se noq niet weg. Iterdan lzilveren sigarenpÛp.
ze dâar blnûen e€ûB twisteri. j loals stond oD. - - | De Dult3cheB rlchtieo het ifl... Eeûigel - Moâler wil in den ouden tijd bllivcn,

- W tlly schiint woedeûd, zei hÊt nalsje. i l Haasl u I bernam zlii patroon. lburgeÎs slechtr zouden het bijwonen, zij, dielzei Geertrui. Nu dat ishaarzaakl- Wtllv schiint woedeûd. zei het mÊlsie. i l Haasl u I hernam ziii Datroon. lburgeÎs slechtr zouden het bijwonen, zii, dielzei Geertrui. Nu dat ishaarzaakl

- En bâeritoi ae niet waârom ? I - Ik Ko VerlaaÂ h;tdn I Noolt I Dieitru ôok vatr mee[irl8 warco, dât het 't vet-l - We zulleû zion wic er vcrder gcraakt,

- Neen._- " - 
) scbelm. die .cùav ult. d le straodlooDer. die ; standJgst en vooÉl 't vootdeelig6t wâË de J bromde de vrouw. Ge lait u voot alen zol

- Omdat de oude rùii qi€t aan de deur I schijnhêlligaard, diê aartsdeugenÈt, die lrijzelde zo! te _aanbldd€n. _ _ - lhoude! door_ die! Duit6cher aap met zlj!- Omdat de oude rnii oiet aan de deur : schiinhellisaard. diê aartsdeugenlèt, dielrijzelde zo! te aanbldden. lhoude! door die! Duit6cher aap met zlj!
wilsoojêû. isctôbbeia[, dié valschaard, dlèsluwe, gc-l Natuurlljk bebooflle boer Derâed tot del6cbooDe ûnitorm.

-- Gii Btaat hier wel boos itr de cunst. I nieoise. 
- 
Cemeene, lafle. kiuiperige, door-lge[oodigdefl. | - Er ah hij Ceèrlrui gaat houwel, tult

-_ Gii Btaat hier wel boos itr de cunst. I nieoise.'ceineene, lafle. kiuiperige, doôr-lge[oodigdefl. I - Er als hij Ceèrlrui gaat houwel, tult

- I(o Krummels rech-te.hend'l Maar'traitë sch:oe4ie I Nu weet geboè lk ôver hen I EetriÊe dagen te vorcn hâd luitenait Karl- lge drn nog llef overtolgd zij n, dai hij ùêt
mtsschlen zal dte hand hem wel e€ni duch- 

' 

deik I - 
I sen Geert rui ln een auto nc€geflome! narr I rDeenl ? vroeg Deraed.mtsschlen zal dte hand hem wel e€ni duch- 

' 

deik I - 
I sen Geert rui ln een auto nc€geflome! narr I rDeenl ? vroeg Deraed.

tis niioeÂ. I - Zutttc schatdeliike woorden h miill lde laastbij geleged stad en het meisjewasl - Tlouwên I Ja, over de! bezcmal€cl-- Wat zijtge tegenwoordlg geheiûzlntrlg. I kattoor I lmet- eetr stapel doozen terug&ekeûd, . .. lvree8 ik... Wacbt rnaar Duaad, er zal log'- Wat ziltse tesenwoordls seheiûzln[l!. ; kattoor t lmer eetr stàpel doozen teruggekeûd, lvreee ik... Wacbf rnaar Duaad, er zal !o!
- Eens \io_rde!-de scheim?i ooenbaar._ i - la.iû t allerdclstisst, allerheiliqst kàr- i Nu waô er geld thuis... De smokkelerijlwel eenr een bom op uw kop vallên, !€ar
- O. Cod. watrnee-r dat vaD 'lulos Bru-, toor iin Krunrnel, Veriaan eû C.. Ûenkt ge:deed het binrenstroomeû. En de ou&telbom van de vliegrdachlene... ûaar aêtl va!
rân lrù.htre Ann, - rdât tL tatrsêmeens wll hêbben metverlaan? ldocbiêr van Deraàd had fliÂke i! koopen I de schaûde If)eraad had flinke inkoopen j de schande I

i - Moeder gij beleedigt ffi€, hcrnarn
g toilet kwam ze dien feest- lGeertrui.

waan lzuchtre Anna. - rdât lk lets semeem wil hêbben ûetverlaan? ldocbiêr van Deraàd had fliÂke i! koopen I de schaûde I

Sede ft zij 0 vertrek was er nog geen nleu *t \ Dat de men-schen m ij in zljn geschclschap zul- igeqaan. _. .I_- Moeder 8ij belccdigt mc, borran
van den lotter. llen zies I KO Verlaan. die een! lrooq âan' ln cren keurlg tollet kwam ze drcn lec$- luecrtrui.

- O, mlsschtê! eerdad ge meent, atrt-:een galg ral spartelen I E€n lijkeûrôover, iavotrd uit haar kamer. Een ultgesnedeo | -Och, degtodd i3 lc toud wala dia
woolddc loris.'t ls nu een ùordetliik; tijd. eu itràiahrrai I God wcct noi FlaÊr tlirbloeze goltde als een wolk om haar boven-iDuitsche snoeshaan ûtâat. Ge loopt hen ûr

De oud; heer Krumûel kwem tn"t h;n-:het oortoq i!t Ha.ik noet b-am halen ? | lijl, er stak wel wat te vurif al bii de me€r:als €cn hondic. Roze btlelica... blocncÂ...
toor. lNeen. mii-lheer Brûoo. Krummel. zoo iels'sômberctr rok. Rood zijded kou3€! gloden initaarties... wat wcêt il a1...

- Zijt ge weer on belcbolt {êwecst ? vroeg I vraagt gi aan ce! la8oên lij k mensch dlêt I i witte schoefltjrs. Omdetr hals glinrterdcl - Dal ls 2oo ln dehooge wcrcld, rleP Dê-
hil g nimfgaaû zijn bedieodE. -j An"na-keek verbaasd op. 

- 
lecû gôude! kettltg en het hoog opgekapte lraad. Karlsetr komt uil Seer zwiiolkot': Onbe-scàoft..: i - Waarom *erkt gij nlel? vro€g haârlhaaiwerd ltr bedwang geioude! door eenrzooalÊ gij hoot I

- Tegen miinhe€l Willy I ioom echem. Hebt ge zô wêinig ie doer I lwitteû band met lonteleode 3teenetr. I -Etr nu gaâtl ze leesten .lt God Tcct

- Hiitêqer'mit. bedoêlt q€ I - Luchi nu urùboos humeùr nieioD uw' - Bezie rnedat tu toch lllepvrouu' De-iwaat orze arme Marieitl

-Ecir iË rntlo leAula uit-t Ook jegeos u,'nicht riep Jo.is. Zeg ùeger ûij, wat ge le raad. 't 16 of ge een ka6leeldame zijt I I -_Bij haar vi66cher o&tuurlijk I kÎ..t ùêl

- Dat zal êoi ùoaderlijkê dag iij;. Zeg zeggen liebi. Beveet" me' nog êens Ko- Ver- . _ I)c boerln was lnjlaat bont, grol huispak. meisje op grove! toon.
aû uw zoon. dat hll ult milo oocËn 6ltitt. - lsiù'ie halen. ize glng niet mee. Ze had geûoeg van dier - Geet gevoel hebt ge meer I

-Wel zoô I Cii ;oudt liem wlf bn vérbie- - WeeÊ toch zoo driftlg niet I O, ik 7al Duiische smûllers en brasseB. ' -Meteen wagloopsler I
dm ln ziineisen kântoren te komen. E wat wel lemend anders Sturen.:. - En waatom zou Ceertrui voor een , - Ceen hâÉ meer I
bazeldctie dâar van werk ? ! lôrls had kÂiâkær setoond.,, En r,a dit kâsl€eldade moeten onderdoe! ? vroeg haâl, - Maar ze heeft wat tc zocht I

- Va_n wcrk ? Ma! lk nlà meêr zes-' to6neel was hll vast belloten de saucen vao I ma! . Wachl ûog een beetie et ons hof zal - In wiens klauw zlt ze ? De kÇrÊl Ûrat
setr. dat it vell wetk hel. CoedeHemel. wàt Ko Verlaal te'voleeD, ook mee. op ee ka3teel geliiken dan op de wien gii lleent en liflalt, weet er vootzeket
;iltie lastir valdtas I : - srDerige lolerij, waar wlj al{iid moeBfet meer trin. Maar de eigen vader durtt êr Diel'--Hrat tro V€rlaa-! €d bemoel u voortrau : , voorldompeleû I 

. 
over begldten. Het gelO ,"Oel0"ir"irif,


