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't Is bm het te besterven ! kloeg Ce

oude Krummel, toen hij trleek en geheel

ont,laan alles aan Willy vertelde.

-'t Is mislukt, bekende Willy. Ik be-
sriio het niet I Diebastaard moet taai zijn als
Ëeri'ouae kat, want't vergit is krachtiq. En
wat weet hij ? Speelt hii weer met ons ? Hui-
chelt hij ?

- O; hij is een vreeselijk mensch ! 
.

- Hooieens, ik geef de poging niet op'
Vannacht moet hij sterven.

- O, neen... neen...

-lk'zeg u,idat het hard om hard gaat"'

- Wat dan ?

- Hij dood... of wij aan de .E1l.gl .Laat
mir. nadènken. lk weet een middel dat nu

niËt tuten zal. Als hij slaapt spuit ik hem

met versif in en voor de morgen licht, zakt
iiin liit Ïn de zee. Een vreeselijke nacht van
inspanning ja, maar danzijn we ook voor al-
tijd geruslen veilig. Ik laat me zoo gemak-
keliik niet verslaan.

À,ioest'ik daarvoor al die gevaarlijke rei-
zen doen ? Deroem moet dood I

Gevallen.

Deroem ging natuurlijk niet naar de.n dok-
ter. naar hij begat zich naar een kleln nut-

zËtie, *aar iril Ànna Mertens en Jules Bru-

aan ontmoette.
Toen het meisje het huis van haar oom

ontvlucht was en zich onder de hoede van
een oude brave vrouw, een kennis van Joris,
gesteld had, smaakte ze een dag later het
Zalig genot haar verloolde te ontmoeten. Na
nog eèn lang oponthoudwas de hulploods dan
toc-h in 't vaderland teruggekeerd maar hij
hield zich nog schuil om geen slapende hon-
den wakker rc maken, zooals het spreek-
woord zegt.

- Bruùaan, we rnoeten vannacht werken,
sprak de klerk, toen hij het huizeke binnen-
trad.

- Aan onzezaak I

- Ja.

- Hoe eer, hoe liever !

- Wat is er dan ? vroeg Anna.

- We saan dat niet aan de neus van een
meisje ha"ngen, schertste Deroem. Alle ge-
heim-en woiden eens openbaar.

- Maar gij zuit tegen mijn oom niet te
hard zijn, als ge hem bedoelt met uw zaak.

- Wees geiust... Ik heb de grootste ach-
ting voor den allervroomsten heer Krummel
senior t Maar bemoei gij u maar alleen met
uw schat en droom dezen nacht aangenaam
van hem.

Weldra vertrokken beide jonge mannen.
OnderwegverteldeDeroem hoe men hem had
willen vergiftigen.

Bruwaan wàs hevig verontwaardigd en
wenschte maar onmiddelijk naar het ge-
recht te gaan en vader en zoon aan te kla-
gen.- 

- Neen, neen, wedervoer zijn makker.
Geen overhaastig; alles met overleg, want
we hebben met gladde vogels te doen, twee
kerels, die door veel waters gezwommen zijn
enze zouden onsnog kunnen ontsnappen. En

dat mag niet.

- Onmogelijk I Met mijn bewijzen ? Maar
wat i,q'ilt ge dan ? Hoe zijn uw plannen.

- Ook nog eens plezierige tooneelen be-
leven als een hall uur geleden, toen de aller-
voornaamste heer Krummê!, de machtige pa-
troon, zoo voor mij schrok. Ik heb een goed
plan. Ik durl wedden om mijn leelijken kop,
dat de schelmen dezen nacht weer zullen
probeeren om mij het hoekje om te zenden.
Zoo gauw geven ze het niet op. Maar ik
neem mijn voorzorgen en hoor nu eens
welke. Oij gaat met mij mee in mijn kamer,
en blijlt daar van nacht. En dan nog een
derden persoon moeten we hebben.

-Wie?: Wacht maar even. Een vriend van mij
en een stevige kornuit die vdn den ,duivel
niet bang is. Ge zult wat beleven als 't ons
wat mee valt.

Eenige oogenblikken later klopte Deroem
op de deur van een. kleine woning. Na en-
kele stonden verscheen een hoofd door een
bovenraampje en klonk het vrij knorrig.

- Wie is er daar ?

- Aloh Jim, kom maar eens gauw uit uw
nest I riep Deroem. Ge kent me wel I

- ziit gij het ?

- Met haar en huid.: Ik kom I Een oogenblik I

- Wie is dat ? vroeg Bruwaan.

- Een politieagent,éen goede kennis.\ren
me, een brave kerel, die voor mij alles zou
doen.

- En wilt ge dien meenemen naar uw ka-
mer ?

- Ja. Dan kan hij vader en zoon tegelij-
kertijd aanhouden. En we llikken het zon-
der opschuddlng.

De deur ryerd geopend.



-Ziit ge nietalleen ? vroeg de agent.

- Neen; ik heb een vriend mee... Ver-
schrik niet als ge hem ziet.

- Kom binnen I Ik zal licht maken.
De man stak een larnp aan en dan stond

hij een wijle als verstomd.

- Is dat Bruwaan ol zijn geest I riephij
daarna verbaasd. Is het de hulploods, die
verdronken was ?

- Ceesten of spoken bestaan voor u niet.
Het is dus de doodgewaande. Ge kent hem
hé.

- Ja, de hulploods Bruwaan. Wel geluk
gewenscht I

- Nu, bijzal u later wel eens zijn avon-
turen vertellen, hernam de klerk. Thans heb-
ben we u noodig. Ge weet dat ge me eens
gezegd hebt, hoe ik u maar te ontbieden hatt
ioo ik u hulp wenschte. En ik maak nu,van
uw aanbod gcbruik. Trouwens is er voor u
een prachtigezaak op handen. Dat kan be-
vorderlng brengen. Luister eens t 't Is een
zonderlinge historiemaarzoo isonzetijd ook.

- Oe maakt me nieuwsgierig.

- 't Gaat tegen Krummel en zooù I

- Wat 1... Tegen hen ?

- De deftigste meest geachtste menschen
der stad, hé I

- Nu ja, omdat zefiik zijn... Wij kennen
ze beter.

- Ja, en wij brengen ze aan de galg

- Wordt ge gek I riep de agent verbaasd
dit.

- Jim, wees nu kalm en denk eens na. De
groote schurken zitten niet altiJd onder 't
kleine volk. De allerdeftigste, alomgeachte,
allervroomste Bruno Krummel is een allerge-
meenste, allerlafste, allerlaagste schurk en
een fielt.Hij rvou een nieuwe iijke worden en
daarom drifft hii handel met den vijand, Hij

is een gemeene smokkelaar voor de Duit-
schers en een landverrader.

- Wat zegt ge toch allemaal. En is dat
waar ?

- We hebben er de bewijzen van... Laat
eens zien Bruwaan.

De hulploods toonde nu eenige foto's van
Duitsche oificieren en soldaten die bij bur-
gers stonden.* 

- Kent ge dezen heer ? vroeg de klerk, op
een der liguren wijzend.

De agent bekeek het en zei onmiddelijk :

- IkZou zweren dat het de zoon Krum-
mel is. O1't is zijn dubbelganger.

- En ge zoudt geen valschen eed afleg-
gen. Hij is het. En die foto is aan de grens
van 't oorlogsland gemaakt. Er zijn er nog I

- Dat is knap werk, zei Jim vol bewon-
dering toen hij alle portretten bekeken had.

- Wat ? Dat smokkelen ?

- Neen, dat najagen van die schurken.
En de beul zal ook knapwerk kunnen ver-
richten, dat is zoo helder als de zon. 't Is
natuu-rlij k landverraad.

- fuist, nu komen- Juist, nu komen we aan ons tweede
punt. Die kerels hebben echter nog meer op
hun geweten.n geweten.

- Zoo nog al ?

- 't Had weinig gescheeld of ge hadt bin-
n drie dasen achter de kist van Deroemnen drie dagen

kunnen stappen.

-Wat?
- En een prachtige grafrede mogen hoo-

ren van den àllergevoeligsten Bruno Krum-
mel. Maar dat hij mij naar de andere wereld
zond dat zou de onverbeterlijke huichelaar
er natuurlijk niet bij verteld hebben.

Deroem ver.haaldè nu de poging tot vergif'
tiging.--Ze moeten dus vermoeden, dat ik iets

weet, voegde hij er bij L - B.:l..Dan kruip ik er gauw onder. Coe'

- V/elke schavuiterl, riep Jim nijdig. lden nacht.t
_ Dat de Vertrouwen vergaan is, weet ge I De _klerk Jerdween weer.

ook" I 
-!.{ij 

zal wel heel lang slapen ditmaal,--- 
t. het nu waar ? lzei WillY'

- Èi ir èen telegram gekomen van de | - Zoirden w-e leJ 499n ? vroeg zijn vader.

t*ee oveiievenden. Ât Ae aidere arme drom- i 't Is toch verschrikkelijk.
â.li ,iin nu"i de haaien. Maar de stral zal I - Ik meende u nu toch overtuigd te heb'
in een i<eer komen. Hoor mijn plan, Jim. Ikiben'
il-;ù;i;oat oe kerels deien nachi weeri - ,$gut ik zie er,geweldig tegen op.

*îi *iuèn uithalen teÀen Àii. Ge gaat dus i - Ik hoor u weeral afkomen. Maar samen

met u beiden r.rnuur"irii;'Ë;r*:lk ,àiulae daad doen of samen naar de beul I We

daar verstoppen, en zett^'{a if. ôp ti:" U.a ; poeteq soli4.air blijven. Q, nu zal het l.uk-

tù;;;. ù;;liËh àan-rieï*âiét gebeurt.rken I DaarJigt het spuitje. Fr is. een fijne

ftii i" kiaar Jim ? - 
qpunt.aan. Een. prik.en eer hij zich bcwegen-':"ù;ïffif iït i Oat is een kollje naar mijn'i<an.is 't vergil in.z\n bloed en slaat het hem

hand. ' 
lmachteloos.-En dan zijn wij. van al .onze----- 

En ge neemt een goeden revolver mee. ionrust verlost. 't Gaat nu op leven en dood.

- W;Ë s;tuti i- 
b"---" ' 

^ 
- - i - $u"l 'oy lit niets veimoeden ?

- If. U-Jtiôoii gewapend, zei Bruwaan. I - nS::t vreesdé ik er voor, doch.nu niet
Hei-àriàt"i Uôgîr ri.'tt Ë;àedig_ of fit en imeer..Hij 1s 

toctr nog dom ook. En die dok-

aoàiâô kàntoo-rdeur-t;â;ht bïoem"zijn i ter zal zoo'n armen dlivel niet sglerp onde.r-

uii.naèn |ngemertt naai-Uouen. Hil *eêr izocht hebben. Bovtrndien liet miin vergil bii'
ù;;;;-g;AJséttuitptaats. ina geen spoorachigr. \rlVegaanstrak-ss1ry-e-n"î. 

tl.?ù ginf OànTôe even naar dever-inaar zijn kamer. Ik.heb al voor een paFse-

trekken der heeren iiiiÀtâ.-gtictteioen I partouf gezorgd. En .'t lot is ons gunstigr De

klootehii aan. ii<erel is-zeer-slaperig en zal ons dus niet---: 
Èit-èo t klonk het. ihooren.- blnnen t F.lOnK net. I

- Wel, ziit ge nog naar den dokteri Ze.Qte,vel nogegl.uurwachten'
se*eeri ? 

' 'ô --- - i - Kom, 't zal al.ti.id .ziin, zei toen de zoon

"":ô lt ,rlu, niets... Hij dentt, dat het en deoude schrokbij.datwoord.
bier Jf iets anders uetuâftèttt' was... Er1 - Uii slaaptmisschien-nog niet'
îàiaiiru-"àouôèr- ror*èi âéuiuitt met ali - lf-wel. In elk geval kunnen we luiste-

Jié'ôàtr-og taoriiaget. - :ren"'-Een beetje moed'

- Iuist. iuist... i - Ats 't moet, vooruit dan'

- fuaat'trij gal me den raad eens goed te I En de vader zocht steun aan den arm van

slapen..l nn ik'treU er inderdaad ve-el nei-'den zoon'
1 Intusschen lag Deroem op zijn bed.gt5'3h 

dat, en 'k zal morgen niet op een "'"' "'(iit'viàôuu'

uurtje zien, hernam de baas beschermend.


