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Wii hadtlen reeds land !n 't zicht en de
boegian het schip wettCde zich reecls naar
KinËale, wij moe?en claar toen slechts 12 j

mijl van aî geweest ziin, IJen vorigen clag I

wâren alle booten al, bij wijze van voorzorg, i

op het dek gezet en oninidilelijk wêrden ze
nute water gelaten. Intusschen met de eerste
boot tiep het niet goed aî. De vrouwen en
kinderen namen er in plaats en daarmee was
de boot zoo goed als vol, later kwamen er
ook nog een paar mannen bij, Toen deze
neergelaten was, brak een touw en op drie
na vielen de inzittenden in het water.

Kapitein Anderson kwam op dek en verze'
kerde den passagiers van de eerste klasse,
dat er geen onmidt-lelijk gevaar was. Ieder-
een was natuurlijk naar het dek gerentl en de
vrouwen waren nu ook u'eer kalmgeworden.
Ik heb niet gezien, dat er reddinggordels uit-
gedeeld werden en ik was niet in staat er een
te bemachtigen.

Het schiphelde intusschen steeds sterker
over en begon aande voorzijdetezinken. De
pogingen, die gedaan werden om de booten
neer te laten, hadden klaarblijkelijk'niet veel
succes en die van bakboord konden wegens
het overhellen van het schip niet gebiuikt
worden.

Alle mannen hielpen mede de vrouwen in
de booten te brengen en alle passagiers van

iwæ@tstr
het rni'lcleaschip konden claarin opgenonten I hulp was gesnelcl, daarn;r krrfl in een Griehs{*
wr.rrden. ik staçite ook in een reddingboot en lstoôrnschîp uit irestelijktl richting, dat evl
hielp mccle ,lcze in gt'reetlheid te brengett, look inslaagde',,eien oil,te'oikken. - i

maar deze geraaktc weldrl zoo vol eti het I Vertlet vertelde de zeenr ,à1 nog van h-e{i
schip helde zoo ûver, dar ik er lnaar uit-|prachtigeconcert, dat de/.r vorigei avond itl
sprong eil al zweninterirle zco vel rnogelijk 'de salon werd gegev€Fr' eû walar de dames'
uit de nai;ijheid van het schip trachtte te ko- iin schitterende tbilettt :n en cie heeren in
mr:n ; ik dachi, riat het op mij zou neerko- lavondkostuum zaten tr.. luisteren. Hoevelen
nlefl, 't gevaarte zcnk met groot geraas en 'zouden daarvan gered . ziin ? Het reddings-
toen ik ds groote n:enigte menschen,die zich rwerk werd inmi;tde| ; sëreEeld voortgeZet
toen aan boord bevord, zag en zwaar gela- jvan de kust. Ailerl't , bijoteE voeren uit ae
denbooten methulpel.ooze vrouwen enkin-'haven-,om te redde,rr, wât er nog te redden
Ceren in de ottmiclcielijke nabijheid, v;erd ik ilvas. |{leL en daa'.' w'errlen mannàn, vrouwen
cioor cen ontzettenden sctrlrik bevangen. Ikren kinrlt:r'en uit'nrsi wat*r opgehaalcl, men
hoold*: een geluitl aisof een reusaclrtig gc- hacl ze rnarr voor het eriiién, somrnigen
bcruw irt irrand sionJ en crntzettcnde kreten hadden zich .aan drijfhîui' vastgcklemd,
om lnij heen. Van cle kincleren,'die mee delanderen rire.ten ou cie sordels en âis er een
diepte inzonken, l<rvameir velen niet meer , boot vol wa,s ffi.;t leveqilËn en dooden, keerde
bo,zen en even latet zag de zee zwarl van'zij weet iantl',v aarts om zich van den droe-
menschen, mânnen, vfouwen eri kinderen. vigen larrt te bevriiden. De meeste schip-
De rvaterstroom, .iie oi'er he t tlek heenging, . breukelitrgen wareri blootsh6ofd en hadden
rukte een boot los. ik zrvom er heen en klom ' bijna g,3sù kI, eeren aan. Somrnigen waren
erin, welclrakwamen nog drie schipbreu-lgewondaanllooirjenarrnen.andêrenvr'aren
kelingen bij mij, onder wie twee matrozen,lverstijfdvan koudeen uitputiilE. OnrnidCei-
en onmiddelijk gingen we aan het reddings- ilijk werderr'1e onselukkiien te-Queenstown
werk en fuadden het geluk weldra dertig'in liotels en partiùîtiere ioningeir onderge-
personenoptepikken.-'Rondom ons inhel;brachtinui,iËuiiirîi;-r;"4;?,âven. nnàar
water dreven de lijken van vrouwen entzij, clie ver wanteh en vrienden aan boorcl
kinderen. ihadden, B onden zttcb niet haLlm houden"

Wij roeidennuna.ardenvuurtorentoe, dien Vrouweftv roegen sm eekend enu'eenend naar
wij in de verte konden zien. Toen de " Lusi- haar ectrtg jeno"ot en kinderen ell wanhopige
tania > getorpedeerd lverd, was er geen enkel moeders" 

' 'tlie geh, ;ord haclden, daf er een
schipin zicht, behalve de trawler " Peel 12 ) paa.r kinC reren *rar, :n opgenomel I in een huis
van 9.lasgow. Hij voer ons in volle vaart i:l.de nal rijheirl, sr,elderier heetr en vroegen
voorbij en slaagde er in 110 mcnschen op te mrrt anff stise stem . tlie toi iii cle ziel roerde :
pikkeluitderç-d.dingsbootenoldie opgordels,_.o. Ir,,:het"rgijn jbngel ? u " Js het mijn
ronddreven. Meer kon het vaartuig niet kleine meid ?'"
bergen. Zoo spoedig rnogelijk werdén de En d ànàie tet eurstellins, als hetniet haar
schipbreukelingen aan boord ' gezét. De kinderr en wareil ; Hetwas n"iêt om aan te zien.,
u Peel 12 u wa:l het eerste vatrtttig, daf ter Tqlo; leeleii cm" nOnitte i"eigc,tet,.
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_,::_Ejl,gtj h"bt dat sllcr meeSemaakt trvoor ta.ag ztjn. lTwee deugnteten endus, t'r eeverrîders. | .--.!ller,zuttco rvc wcl wat 4pat44 dcvroeg-Flip, - I - Èr-r-iËjtand vefftoetên. en orsS*l - e;sàï;hl; i-' ---' ' " 
ivirscher. Maar wê mocten geduld Écbbcr.oeg-Fl[, - I - er-t'iËitand vervtoetcn. * or" S*l - giuû."tio i --"''" 
ivirsch€r. Miar wê octen gedutd tcbbcl.

-OCod, ja... leootren-r nîi-iàti" -;; ;;;;'*; .;;i";; I - r*eiiirujrnre nlnot lk iâ r 'eg8en I Tv/ce ; -O,d3lbeq ik gcnoe*:lk voet dat iL
- Maatge werdt tocb ge(ed.., .nàarhcnerten'welw*aenztekinarcn\r;nLldie bun cir'ên vôlk ôh!'êiéo ,. (J, claâr-jmljtr lanJ ecn dlcnst kan bewiize[.-u.' truo,la... lspotten I Dan joeged zeofls weer opnleuwl - mel scltaante moct I k ia r eStcrlr rv/Kt -\r,oûrûeoIK gcnoe*. lk voeldat ll
- Maatge werdt toch ge{ed.., ,nâar beû.,edell. 'We_werde[ zieki! dien stankidie bun cigen volk ov,rrleierÀ ,. 

.(J, claâr-jmljtr lanJ ecn dlcnst kan bewijze[.

- Lulsler verdeÎ... ln de havefl zag lk van otie- Etndeliik kwâmên we aan wat. Welvoor mnet ilc een schlrrk ziin. Ik q90 bl'I,l - Ja.

Dle zou dadelii k veri.ekkefi en 't scheen voor kamp. D/at is rùe daar ook ee; e e[de. . rnaskëren. tal i k het nie t laten, j dÂi. ik hem ,be8pled. Al5 hij mlj naar Dict

heNomen. lKKenoe-oenscnipperennunaml --Ge kunt het unietindenken. Ik hadi -Luisterikbenloods...qr ij saa1le Tge., wistevenden dus weg...look nras r eÀn ge.raôbte en dat was te ont- | - Dat hebt gc'geregJ...
Al.'loervel weOndef de kUSt Vogren. weldenivlrrnhlet, F,.nàaat mictrrlu 4o hof an iL' u,aÛl I 

- 
Fn ik wprLÀt ,rat ,

m rr Èd.I 'rtE._Al.\oewel we onder de Eu8t voercn, werdeo ivlucht€{ r. Eeoùaat mistukte hetenik werd: - Efl i& velkùer iret een wez;, tulelSe!

- flraar ge werox roc,n gereo... , naal. bC,ftedeu. We werden zjekin dien stank it.- Luister verder... In de haven zag ikivan olie Eindeliik L***nn *Â,r"-*ii-W"ir

{trJ ûe De$e geregen[erd om spoedrg thuts - Da.t hoor ik t I - Het is uw ptichr I lDeikeno. neeft r

b r,iroûrll.- l!!9oqp,gel scblpper cn hii dahl - Cre t,rni hèi u njet rndenkeo. Madi - Luister tk Éenroods... I * Hiid"* !- Hij deed toch vreemd.
-- Enfin, ik zal hem wel in mijn net van-

dei<ust voeren, werdenivtuctriei,. ffi,ffii misrukte het en it wera jAl.\oewel we onder dei<ust voeren, werdenivtuctriei'. nenfiàâimislukte het en it weid j - En ik v8rkSer iret een î(æezd., lDielSen-.
we ,ecnsklapj doLrr een Duitschen onderzeeërierg;iii;ii;n;;ldôvesrticrn dasen in rte iizeri'*eereis in ireiliuË ron iiàî.rr;v"ï;;,.?^ t l P:

moesterr komen. Hlj trafiotrs aar boord. We'6'wrer van'door._ : H,i teett ar.ts noeziin troti-l | - Stll... fluist.rde FIip.

- \ was om-gek le wordet I Efl wat me i dat ooe Iirie cuid rtrôet. Çgg1 1[ ir;61 wl1s1 'om den aeugitet te tem;'en. iÈ Ëil 
""ire". 

I - t".
log bet meestc rolterde; ln cle ne€rliDg dieu i vao m ôet kôden t .datge deo lierel inzijn vult wr:lk kuolat-l - l,toeten srlgle vreezell.t
a!ànd thuis tB ziin, had ik gecn nleuws se- i -iÈ i,iu;bigèrukre nu beter ? iloerËa. neemnu *àiï.i ibiitii"iriJti îel - lùiiÀôgon ttigl eigenliik niet k nêû.
zonden. Er lvas eetr overvloed Yâu telÈ; 

-Zooalsge;et I ,t War eeû lastiee focht, : er dezeù avond opuit. tetootàeJfiio._-- 
- _ 

l't ls verÉode; tet"rel!.

moesterr komen. Hlj trân otrs aar boord. We'ii*cer Ë;'oà-orl r : nT tàiià"i-*sili"';;J'e l-:-.Stll... fluist.rde FIip.
waren gevangenetr l -Zoogauwl | - Ja... hij doet miJÂ ineisje olk veel ',, I - 

noortseleB /
- Ja_o'ât wias wel vân't eeoe oogaluk iDl - :Lievï de dood dan het verbliif ifl deo. " I - i". .. M-aar 't kunner ook koniezen zljn.

'tÂndere I rdie hèl lO,dlcellende i8 gnrwelijk t Bi als -.welnu, 
ge zûlt een goed mt{delbebbeÂ I -Vaû 

dttlaldl

ronden. Er TIas eell ovelvloeo van telÈ. i 
-zooals ge iiet I ,t war eeû lasligefocht, :er dezeù avond opuit, beloofdeiFltp. I't ls verboden ter-rer!-

gtanutei. ' --lk ben ;ok vluchtelins- zet FllD: , I_ l)e vie6cber oeilde met zljr geoefênd oog

- fu gij meendet eer bii de uwefl t€ ziiû. .-Aande Duitsche.s oitsnaot l' I h don flr0hl ldeduisternis.'d*.i3.!Ti.","hl:'.'-...-...'.,:".,|-Ja'vanovcrdegrelsglndi.zewitden|-Engijmeendeteerbij 
rieuwen tezijn, -.-..Aande Duitièhèrîîid.nà'oi'i'' i tn den l{acht. ia"îîi.t"t'iii

n een bericht'. t -Ju, vail ovcr de grens ginds. Ze wilden i I *'tzt!n: N;il"tUii. En nu.zat ik daar.t lr" ,ËË1"o";;iltîieigerde voor hen te I De zeeman in wien onze le; :er.r Bruwaa,rlrurr"n'tiài.--EnuitAmerikanietsgestuurd. ismokkelen. ihebben herkend. cten vertÀôtJ. ";;À;;ll -Kents- Ln uitAmerl[a nietag$tuutcl. smokkete0. - bcbben berketd, den verloo tde van Ànflrrl - Ketrt ge ze ?

- tsvetrmln... ule ondeÎ'eeer nan onri 
- Wordt er veel gesmokkeld ? vroeg derMerlen!, had wat gedapen. Tegen rlcn: | -Wacht evetr...

een paar dagen mee op zijn zwerltocht. Wci vre,rndelins. avondsiond hii oo. - --__-l HtokrooD uit de grrcht,
zagen_oog eeo 3chlp loltedeeren. | - VreesÉijk ' I Hij was reedé c;n goede vr icnd v:n FliD. | -Votg oiii, nuisterUe hiJ de! Brit toe.

-F nvânonslând? : 
- Mel medewerklflg der Dultrchers ? diehefi ookzii0 âv.ontur.n én:ilo ansii I Ze oaderded heel dlcht eetr gtoeple, maal

- Ja. we moeôten boveo kome! orr te - Natuurtilk I - ôri iiin eitiildjhaà vi;iËË:' 
* -'" - "-' LtËià,ï.cùi* à* ade,o in, -æneiu'de zich

tij_kei en zagen de ongelDkkigen teget de - Nu gaat'me dâar cFr licht op. Ge wect - itt 6en begoo-en aa:i it rert Aer ,e.t-.lnlr le verraden. Ze l.ondcn 't geiprek al-
gôlven worstelet' - ,datikda;reer ke0risz,1l? Ji|s, rdi hii. til' ,jeetd;;ii; 

"Ëri "".-.ii,. 
iliiiisteren. De Ea 0 oefl spÉ keû ovet tllerld- 

- En bood hij geetr hulp ? , - 1a... Hii looDt hter ai lars ro4d. . rt er-. rtitcter.',t i,:.,i ir.à -- .':,..--"sr-.iloâeaeren. Deraad wss bij benen ook eer

- pe Dult8cher I Dat ku trt ge begrijpen ! - Eo is ti befekkirs met dê D uitschers ? dacht, over dc qrc;s te tok keo. - 'l aer Duitsche officicreD.

- Die sChurke! I 
-Zooajsikuzel.sm_okkcrdehil.Cel:ert 

r Wa.,tonl.i a.$nrd.n----' l--Ni eeni.e beraa,tslaelrig gingen de srnok-

: rliïi,i i-.î,T".t1f;li.i 'cc 
mort a"ar- 

tcl l? ir rre,n t- . *. .- ,,;" ,",", , ""P;;'lï::il 
:1i[.," .r. uu de grens kro rJ keraars va-n eJ&Ârder' (t v.,notst.)


