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- Die dwaze meid I Armoê lijden...

- En bannelirig zijn. Allerlei- leugens ge-
looven...

Het feest duiirdevoort... Eindelijk gingen
de gasten heen.

Deraad was Zpo dronken, dat hij niet meer
wist wat hij deed. Hij wilde het Duitsche
volkslied zingçn en tuimelde achterover.
Karlsen hielp hem op de been en bracht
hem in een nevenkamer, waar hij met den
kastelein afsprak, dat de boer hier blijven
zou tot morg€n;

- We vèrtrékken alleen, fluisterde hij
dan tot Geertrûi. Uw vaôer is goed bezorgd.

- O, daaraan iwijfel ik niet..,
De auto reed' heen... 't Begon te dagen,

toep het meisje,dq hoeve bereikte.
Hàar moeder noest opstaan om de deur

open'te doen en vroeg :

- Waar is uwyader ?

- Cinder geblevèn.

-Dronken zeker...

- Och, dronken, dronken... Hij bleef
liever daar overnachten.

- En gij hebt met dien Duitscher rondge-
doold. Ik hoor ziin auto wegrijden...

- Karlsen kait zijn manieren en heeft mii
thuis gebracht.;.:Hij is mijn verloofde.

- tMeisjer, gif'Speêlt met uw eer...

- Moeder, zeur nu nièt.:. Ik ga.slapen.

$ijken

- O, wat gebeurt er hier allernaal I I Het reliefschip had 's Vriidass de haven

- Maak u maar niet ongerust. Toch overlverlaten. ZaterdagtnirJdag utoolÈe het op een
mij niet. Ik weet wat ik doe. I mijn : het schip scrheen origedeerd. maar toch

- Er zal wat van terecht komen. i besloot de kapitein voor nàcier onderzoek te-

- Als we naar u ntoesten luisteren... irug te keeren. Twintig minuten later had

- En l\{arie ! Den heelen nacht heb ikr een nieuwe ontploffiiig plaats. Het voor-
aan 't arm kind liggen denken. schip zonk in een oogen-blii< onder water. De

- Zijzalniet zooveel aan u denken. Wat jbooten werden gcvieid. Die van bakkoord-
doet ge toch onnoozel en dwaas lMaar Marie 

I zijde geraakte véilig weg ; een tvrer:de sloep
kan geen kwaad doen. leihtei raakie onklaar eÀ werd m,et het ovei-. En gij hebt geen hart t ; hellend wrak meegesreurd. DJ inziitenoen

- Neen, dat weet i k wel . i doken onder, kwamen weer boven. Acht wer-
- zoo min als uw vader I : den er met groote moeite van tusschen het

. ; Hocl1 eens, 'k ga nu niet meer rede-rwrakftout oiigepikt. onoer oe goeJe-i;ffig
twisten. Ik heb te veel vaak, maar ik heb van den kapiÏefn, die het voorÉiel.i sat van
mij toch heel goed vermaakt.. kalmte en krachtdadigheid beproeffie men
_ De onwaardigeging naar boven... Zevoel- schier't onmogeiijke oîn 4llen te reti6en. He-

49 nog debrantlende kussen van. Karlsen... laashet kon Àiet. En toch speelr.le zich.dat
Als een slet had ze met hem rondgedoold. ontzettend drama af van twaàlt .mensch(enie-

De schipbreukerins. Ëiïi*.* IrFfi,T'?q,:i'nti"o3,î."ti,H;
Frip stond aanzee....Hier.wasdekust nog 

o'lf 
inT*TâtlfiI;r, er stond 

".,o 
noo** r.",vrii maarnietdegroote vlakte.. en met treurnis en somberheid irr'ftrartÀ,

De visscher had een.uitvaSrtdienst bijge- moesten de sctriprrreukelingen weg. Ze vei-
woond... Maar de doode zelf was er niéL.. tieten een graf... àat van rZ f<àrnèiàoen,-aie

Die sluimerde in zee... eenige urerl te voren nog ster k en sezond *a-
. Die zee., ze iszoowijd,zoooneindig. rr.och ren âLs zil,NôgÎt"i't n-*-;'iàé;,i.;;;î;;-

de menschen maken haar eng, en ook daar kerm in cie oor-eu. Àlaar 't lias slëchts vËr-
waar men veilig varen kon, liepen nu sche- beelding, de golvèn ruischten boven dooden.
pen op helsche mijnen. Hoelang nog ? Ja, Twirilig uur zwalkten de overlevenOi,n in
ho-e lang nog dit verraderlijk moordèn, dit Oe rankelzwa:ar geladen 1a1at.Ze"aieo eeo
laf ombrengen van kostbare levens ? Zoo licht, 'tgingheeniZe ontdektertàJn-rôeger,
vroeg men. die hun ontvluchtte, in de vrees, daféen

Een uitvaartdienst zonder doode. Kaarsen ouderzeeër in aantocht was. Toclr. Éaatâen ie
pinkten, maar de doode sliep ver-van_daar. het visschersvaartuig in, en eerst-hi"t, a-

Ontroerd zatende raenschen in't bedehuis op de sleepboot . tilltté Zee ,, 
- 
*ôi.dén-â"

neer. De gedachten gingen een wijte naar de OôolâarOJtÀitiôrijf.ônrvangen-: De kapitein
zee, waar eên drama met een reliefsclrip vrdeg dringenii nôgmaals nâar aè piâais dèr
voorgevallen was. ramp-teru{tekeerën, en aan zijn verzoek



si
weld voldaan. Van Zond,ag hall één in den I Ook aan deze zijde ontstond nieuwe rijk- i - Kent ge hem ?

middas tot den anderen morsen bleef deldom. In kroesies kwamen de smokkelaars' - Ik meen ia...
delijk gelegenhetd te hebben naar huis terug

mid.dag tot den anderen 
*morgen 

bleef deldom. In kroegjes kwamen de smokkelaàrsr -lkmeen ja... te kunnen keeren.

"WitËZee, daâr. Helaas, àr viel nieteleamen en zc biâslen met het blo€dgeld, ver-i De voorbijganger schcen hern ook gezienl Voor mijn airei6 e/erd ûijn aandacht te
meei te doen I ldiendopde ellende van anderen..,- te hebben, want eensklaps kreeg hii €en lNew-York ketrokkeû door d€ ûaarschuwing

achteÏ. lvaozlch beschaamd wegte duiker leverden vervolgde. lmrnitie vervoede. Maar ik dacËI dal
Bnde menjgte heden morgen dacht aan lze nog aar viJand het materiaal, dÂt dieDeb - Wal doet hij dan hier ? vrceg de zwet- | niernand ln Ameril{a ooil kon droome!, dat

den achttieûjaiigen kbaap, ùienr uitvâart-lmoe6iom etgèn broederél te vermlnkeî, te ver. ,,... lde Duitschers deze ontzettçnde daad zouden
diensr ze rfl-biii/oorde. ' lwooden. bli;d te 6laan, te dooden. - Hli is vol geheimzlnolgheid. luilvoereD eD een prachtig schlp zouden ver-

1'ê vr^aû w,'r hii nlt hêt lêvên 
'êvârên 

dêl En 't warên niêt âll€en onôntwikk€lden of - Dat was hii ,rltiid... Inielen. dat honderden viouwen en klndet€n1'e vroeg wa-s tri; uit het leven gevaren, de I En 't waren niet alleen onontwikkelden of - l)at.was hij. altijd...
me- weer:ooze lonsen' die ooE in ctczen lonbeschraiden' cie zichaandezen ellendigen - En hij smokkelt"'

nielen, dat honderden vrouwen en kinderen
arme, weenooze jongen, die oo[ in dezen]onbeschraiden,Cie zichaandezenellendigen - E-rt htJ smokkelt...
zwarên tijd ziin 

-ptiitrt 
wlt,te vervullen. Nuihandel schuldig nra.rkten... Ginder, diep_erl -lf"lde.Duitschers

aan boord had.

de bezettelandenen wij allen mogenze inlin'tlantizatcndeschunnigehandelaars,die -!atuurl{t{...
dankbare nagedachtenishouden, treii, clie hun j als met onzich',b_are. hand -al dit sjacheren, - I' zou. hij dat doen t

L"in càui'ivoor ae uevoorra,iine vrn hetlbhuwen, konkele besluurden. - Twijtel einietâan... lbegunEtigd wetd. Maar we werden getor-
hor,geiiÊe, verdrukte volk. Heldin zofiderl Rood washct geld, dat verdiend wctd,: - Daar moel ik m€et van_wet€ll... lped_eerd.
zwair disiille werkers, die zwoegen en ster- | rood vo )r het on scËuldig bloed der arme jon- - Dat kunt ge oot wel. Maar torll eêÊt I lk had juist 

-een s/aodeling ovéI het d€k

zwarên tiid ziin 
-ptiitrt.rizlt,te 

vervullen. Nulhandel schuldig nra.rkten... Ginder, dieper; -Met de Duitschers !

de bezetté lanâen en wij allen mogen ze inlin't lantizatcn-de schunnige handelaars, die - Natuurlij.k...
Niemand van mijn mede-passagiers sprak

er ook maar een woord over en wil tradaen
een prettige reis, die door het rnooiste weer
begunstigd werd. Maar we werden getor.

der6,a.te dàr Iamilie mee! Een n ieu wstrj- | iloek leven veilhaddeflvoo_r't benarde_tand. i loverhet waler teet. Hetwas volkon€n kalm.
ài"l- i" 't;n àliài i ô"en raatste zoreeh I Tc4en hen pleegde men hier verraad. i 0o Lusita[ia. I Plotseling zag lk ee! wlt lichlende stre€p
,ân-e,n setiêldell doodc. peen ladlste 6likl - Vrietrd. kunt sil mii niet helpen I klonk lhet schip nadeteû, eû deze voer zoo hoogaân-cé.n gelielden doodc, geen ladlste 6likl - Vrietrd, kunt gij mij niet helpen I klonk lhet schip nadeteû, eû deze voer zoo hoog
oD êfl di-erbâar sclaat. seein sral. Hoe tanq hel eensklaps in gebiokén Vlaamscb. I De vreemde zcenan had zich gewasschet idoor bet water, dat ik de torpedo kor waar-

";. i r!ôÉ vnêt h;r t - - - I FliD keerde zlch om en zes een haveloo6 en ver6choond. Na cetr Êtevis maal scheen nemefl. En hetvoleende oocetrblik kwam dênàsj tfoe veet nic I - ' -l Flip keerile zich oot en zag eell haveloos en verschoond. Na ee! st€vig maal scheen I nemen. En het volgende oogenblik kwan dê
Zm werd er eùuchf en revraâad... En gekleedè man, buryer. lhij geheel hersteld. lontplolfing. tlet schip kre€g een schok door--2oo werd er gùucht en gevraâAd... En grkteede man, btlÎg€r. - hij gebeel hersteld. lontplolflng. tlet 6dhip lre€g een schok door

ooi Flip vroeg_net, toen hij-over"de zee:- - FÆn zeema! avroeg hij. : - lt heb zonderliûge avonturcn gehad,lden zwaren slag en werd ôpgêlicht als waa
itaarCel | - Ja... Dat ben ik... Maar ik kom ru uit vertelde hij âan Flip. Eigetrlli k beo I k loods. ' het op een onbeweeglij k voorwe.p geloopen.

Ziin hartwas bezwaard...Vân Mârie hooF Duil6ôhlaÂd.., IWe vertrokke op een kolter. Die verging. E€n waterzuil rees op naar bet bruggedel,
de hit seen oieu,rs. Hii had ee0geheimzinniq - Uit krijgsgevaflgenschap gevlucht. lGelukklg werden wedoor eeo stoofiboot ge- aen hoop wrakbout medevoerende èn of-
brielidover de grens ge6tuurd:Hii wasbél - God zij geloofd,la,., ired... We moeslen mee naarA-medkâ..Dade- echood ikmeerdÂn twintlg melrr vÂn de
de hil seen Oieuws. Hil had ee0geheimzinniq - UIt krrtgsgevaflgenscnap gevlUcnt. lueluxtrlg weroen weooor eeo sroomooorge- oen noop wrai{ooul meoevoercnoe en 01-

hrhfi;over de srefls ge6tuurd:Hii wasbél - God zij geloofd,ja,., ;red... We moeslen mee naarAmedkâ. Dade- echood ikmeerdÂn twintlg melrr van de
qonrien aan beiwerk ijer redding: Zou he! - Kom nee l lijk scheepte ik daar ln op de Lu8ltaflla. plaats atstoDd, waar de lorpedo getroff€!
?"lrtGn Z - I Flip gldg met defl zweùelltrg naar de klei- | -Hetzoolal gelorpeleerde schip.. had, werd lk opden grond gcworpetr. Voor_ 

Hierover dacht hii na. . 'ne hoevè wÂar hij woonde. Onderweg bleef - Ja.,, lk weer op 6faan, zÂg ik hefqeheele voord(l
O-'twasÉomsonigekteworden,dltdub- de vre.mdeling eensklaps staan, er ftceli alsl -Èng:j zijt ottkonlen... in een verblindendc wolk van stoom gehulrll

ôvertuisd rii ii. dat een sqbr rk van èen Dui !- over een pad ging. i werr in de h â nd van d en v{and geva llen . rnaa r ûoor hel springen van twe€ ketels,
$cher eTde irand in had I En dat eed vader: - Is dat lemand uit deze 6treek ? vroegrMaar lk zal 't u geregeld verhalen. U, dic zoruls een 6ioker mij laler vertelde.
a;;iatL n kt i esËî verzetic. van wege het seld. h ij gejaagd. i Lusila nia . . . da t v;siocn vcrge€t ik nooit. ( " Vêtwlgl)
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