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ffim {nfllmmue fti$ken
RCIM^AN

door *.h. ,[{,4,lqffi
Zijn vaderbegon telkensteweenen en riep

dan :

- Mijn zoon heeit mij meegesleurd. Hij
is de schuldige"..

Alle punten werden opgesomd. Ee getui-
genverschenen, waarvan natuurlijk Bru\araan
en Deroern de voornaamsten waren.,.

- Joris, dat heb ik niet vafi u verdiend !

içp de koopman op zeker oogenblik uit.

fllet haar in 't geheim... en na eenigen tijd
v$rliet ge ze. Moeder stierf van 'rerdiiet. En
giJ hebt nrij nooit als urv zoon erkend.

- De zaak werd snel voortgezet. De bewij-
zèn s{apetden zich immer$ op en waren on-
..,{eerlegbaa6
I E;i wnt l<on de verdediging aanvoeren ?

{ii trarhtte den oude te redden door de
s{hhld op iien jonge te leggen efl wees voor

,lèzen opz4njeugd... en de verleidirrg, welkej:re Al: vcrzachtende omstaniligheden wilde
JOeû ijûûfgàan.

FJindeli.lk 
"rok 

het Hof zich terug om te

- Gij zijt mijn vader, en de menschen- Gij zijt mijn vader, en de menschen
zçuden mij voor harteloos kunnen houden,
#i loris" Maar ze moeten weten. dat miinJoris. Maar ze moeten weten, dat mijn

rder een arme weeze was. Gii trouwdettqoedel een arme weeze wa.s. Gij trou

beraadslagen.
In gtoot* span,ning wachtte het pubiiek de

rritspraak af...
Eindelijk keerqlen tle rnagistraten terug"
\,;1/i ly Kru nni:i *r,:r,l ,';:ror;.i,:e I l t,:i' r! ooti

Fruno Krummel tot levenslangen clwangar-
beid.

De oude koopman kreunde :

- Toch niet de beul"". niet de beul... en
zonk dan bewusteloos neer.

Den zoon keek even als wezenloosde rech-
ters a.an... en riep dan :

-'t Is onrechtva4rdig. De oude was even
schuldig als ik... \

Maar de soldaten voerden hem snel weg.
Het vonnis rneldde clat de terechtstelling

doorden kogel geschieden zou... In vredes--
ti.jcl zou tie galg haar werk verricht hebben.

De jonge Krummel zou dus sterven. ZiinDe jonge-l(rùrnmel zc
nrisda;lrl was te zwaar...

Nog een maal mocht Anna Mertens haar
familieleden bezoeken. Ze trol, den koopman
op zijn sponde aan... Krummel was ziek.

- O, ik ben verleid, ik ben verleid, zei
hij altijd maar... Willy heeît mij zoo'ver
gebracht. Ik was altijd eerlijk...
. Hijbekende nog geen schuld... Hij witde

dan hebben, dat Anna zich naar rnâchtige
personage's begaf, om hun tusschenkom3t
v-oor hem in te roepen... Het meisje beloofde
dit. Maar wat zou het helpen ?

Toen ze aan de cel van haar neef kwarn,
wilde deze haar niet ontvangen...

sterven. Zijn

- Zitr karnt maar met mij spr:tten ! riep
illv. Dat zenaar de mannen sâ. met wie yiiWilly. Dat zenaar de mannen ga, met wie xij

tegen ons heeft gekonkeld. Ze m.ag tevreded
ztln I Ze heeft nu rnijn bloerJ..,

- O, Willy t smeekte ze aan de deur.
Daar een spleet zag ze hem in den hoek

zitten,,met bleek gelaat en holle oogen.

- 'k Heb genade voor u gevraafd I riep
ze.

- ûij liegt I Ge deerlt met Brnwaan en
Deroem samefi I Ge zijt hun medeplichtige .

Ge wilt nu eens zien, h-oe ik mij hiêr houâ I
Anna ging treurig heen,."

Mnm

Bruwaan troostte haar en zei :

-- Zonder de waakzaamheid van Deroem,
zouden die schurken u voor uw leven onge-
lukkig gemaakt hebben. Zij hebben wat zii
verdienen I 't Zijn twee verraders en gewe-
tenlooze kerels.

Men wachtle nu op den dag der terecht-
stelling.

De Kastijding.

Willy lag te slapen. Eensklaps werd hij
wakker... 't Licht van een lantaarn viel tot
gp zijn spondeen in hetschijnselzagdejonge
Krummel eenige personen in zijn cel.

-- Wat is er ? vroeg hij verschrikt.

- Ge moet nu moed toonen, uw verzoek
om genade is verworpen en het oogenblik,
waafop het vonnis uitgevoerd zal worden,
aangebroken.

Een hevige schok beroerde den jongen
man.

- Neen... neen... o, ik durf niet sterven,
riep hij wild.* Wenscht gij een geestelijke ?

- O, ja... maar... nog een nieuw verzoek
om genade.. . Ja, laat den geestelijke komen.

t{ulpeloos keek hij allen aan : bevend over
al zijn leden zonk hij op den rand van zijn
bed neer.

- Wenscht ge nog iets te nuttlgen of te
drinken ? klonk het dan.

De vangene vroeg rhum... Toen hij
dronk, hoordemen zijn tanden tegen het glas
kietteren.

- Het is tijcl, zei de magistraat.* Sterven lkreunde Willy...
Men moest Krummel steunen. Hij werd

bijna naar de strafplaats gedragen... Daar
zag h i j een skla ps soldaten. . . Hij kermde luid.
De a;rliiroezenier sprak'heril moe,"l in.



ryn EN
Eenige militairen grepen hem vast.

- O, neen, neen I huilde Willy... Ik durf
niet... o, ik durf niet I

Maar schoten verdoofden de stem... Het
Iijk hing voorovergebogen aan de paal...

In een der cellen stond de oude Krummel
in een hoek... Hij drukte als een vervolgde
zijn llchaam tegen den muur. Hij had het
schieten gehoord.

Een bewaker opende de deur.

- Was het mijn zoon ? vroeg de voorma-
lige koopnnn.

- Ja....
Met eens bons viel de gevangene neer. Hij

was bewusteloos.

ln het Hospitaal.

De oude Kiummel lag op een ijzeren
beddeke in het hospitaal riêr g'evangenis.

Joris Deroem kwam bij hem... De oude
koopman had naar hem gevraagd.

Joris was in uniform. Hij had dienst geno-
men in het leger en zou naar het front ver-
trekken...

- Joris, ik ben blij, dat ge wilt komen,
zei Krummel, die ernstig krank was. Ik zal
niet lang meer leven...

- Wel, ik heb bedacht, dat mijn arme
moeder u toch bemind heeft.,. Maar ik kan
u geen vader noemen. Gij hebt moeder zeer
onbarmhartig behandeld, haar miskend en
verlaten omdat. ze arm was. En ik wilde
Anna Mertens tegen u beschermen en tegen
Willy. Zoo leerde ik u beiden nog aan... en
kwamen Bruwaan en ik tot de ontdekking,
dat gij verraad pleegdet. Soms hoor ik een
stem, die me zegt dat ik u niet had mogen
aanklagen, dat ge, ondanks alles toch mijn
vader zijt. Maar ge hebt zelf tot uw aanhou-
ding geleid doof mt: te willen dooden... gij

err Willy... Maar nu ben ik hier.

- Ik vraag u vergiffenis. Ja, ik heb uw
moeder veel misdaan, ik wou in rijke krin-
gen verkeeren... uw moeder stond me in den
weg. Ze stierf.

- En gij kondt rijk trouwen, maar uw
tweede vrouw heeft ook veel geleden.

- Joris... ik heb tijden van wroeging
gehad, geloof me. En nu word ik nog meei
gelolterd... ik zie uw moeder steedr voor
me.Zevraagt meniets... zekijkt me lnaar
aan met haar droeve oogen... O, kon ik
alles goed maken, u uw wettigen naam
geven. Maar die naam is bezwadderd.

- Ik blijf Deroem heeten, zooals ze me in
het vondelingenhuis genoemd hebben.

- Ja, ik ken niets meer doen voor u.
Mijn goederen zijn verbeurd.

- O, spreek niet over geld.

- En toch wildet gij mij vergiflenis
schenken, 'k zou rustiger sterven.

- Ja, ik vergeef u alles... ik heb medelij-
den met u... zei Joris zacht.

Hij nam Krummels hand.

- Vader, bid, lluisterde hii... O, bid veel.

- Dank u. Ja, ik zal bidden, dat God me
genadig zij.

De kranke was dadelijk vermoeid. Joris
bleef nog wat bij hem zitten. De jonge man
was ontroerd.

Elken dag kwam hij terug, na de wapen-
oefening- En op.een avond stierf de koop-
man, met God en ziinzoon verzoend. Joris
sloot hem de oogen...

Een week later vertrok Deroem naar
Frankrijk. Daar ontving hij het huwelijks-
bericht van Bruwaan en Anna.

Ko Verlaan bleef over. Hij was te sluw
geweçst, orn in de val te loopen.

De lrlieuwe Rijke. 1,,^?:I"g!-gn Ceertrui hietden zich verdoken.
lVader sprak _er al van verder tet nzutiàfè

De oorlog liep ten elnde. De Duitschers I Iancllin fe irèf.ten. 
'*"

verlieten Vlaanderen. I !" den 1otgenrtgn dag vertrok hij met zijn
Boer Deraad zat rnet Geertrui in zijn huis. lvrouw en Gedrtrui.

De dorpelingen schuwden de nieuwe I leeren.
rtj!1egr,. I Geruimen tijd verliep. Deraad had at veell

{jln vrouw was.over de grens cn woonde bij I Maanden gingen voorbij. Flip en Marie
Marie en Flip, die gehuwd waren. lwoonden weér onder hun volk.

Geertrui had vernomen, dat haar luitenant I Deraad was een verbannene. Hii zei : dat
terdood veroordeeld was, maar men hadlhij overalgoed leven kon met ziin seta_-
he^m.in zijn cel een-revolver. gegeven. En de I Moeder was treurig. Geertrui ierieefUé
olficier maakte zelf een eind aan ziin leven. lzich.
Dat noemde men miiitaire eer. l. Deraad begon met zijn marken te specu-.

. 't was avond ; men had den ganschen lverloren. ziii markén daalden à;d e;
{ug F.t_ kalongehoord van het overwinnend 'meer. Hij had groote verliezen Seteaen, Hil
Belgisch leger, dat door het bosch van leven in 

"het 
néutrale land *eia AuurOôi.

scheler waar ik woon. Ik $."u joql g"eld.... ou_de. _jonge dochter. En moeder iUul ôn:
En in den nacht toefi lde Duitschers in schuldig mee.

HoutLulst dtong. pelaa{ witde hander drijven. Maar de zaki*,
- Ceertrui, we moeten vannacht vertrek- kwijnden. Zuinig moest-het drietal leven.- 

-

ke-n, zei Deraad. Morgen zullen de Duit- | E1 het had eén verlangen naar 't elcen
scbers_ weg zijn... i land. Maar Deraad durfddniet weer keer-en"

- Ja... I Hij verouderde snet. Hii sprak weinis.
- En dan zoutlen u'c mishandeld worden. i liep heele dagen te dubben... \so wai 

-ii!i
En kwamen de Belgen, ze f usilleeren mij.V/e strat toch gekomen. Als een wrat< woôniËii
gaan naar Holland. Ba!-, wal kqn he! mij nu in den vreemde. Geertrui worof eiË

stilte a{trokken, toen dc frulgers hun vlag I Marié is een gelukkige moeder. al wernf
gereed legden, gingen Qbraad en Geertrui j het gebeurde Ëret haa"r huissenooià" ËJ"
heen. Ze lieten hunmeubplen achter. Deraad i sctFduw op haar vreugde.
dro-eg.zijn ge$ mee en.wpt kleeren.. 

| . Bruwaan_en Anna krËanen Flip en Marie
Vader en Ceertrui slopen over de grens. I bezoeken. En dan reisden ze do'or 

"àt; 
h;t

zekloprenbij Flip.en$arieaar. _ lleperscheland, waar zonen van Brittanji
De gehuwde dochter/liet hen binnen... Ze I slapen.

had toch medelijden. i Bruwaan en Anna bezochten ook een sraf^
Den volgenden dag was cie gïens open.iEn op de zerk razen ze aen naam-iàiË

Men hoorde, dat vlaanderen bevrijd was,lDeroem. ze baden er en legden blodmln
dat de koning zijn intocht binnen Brugge j neer. Joris had bij de bevriidiïs van Viââ"-
zou houden. Het volk lie_p naar de streek, |,deren zijn leven tèn otfer gribraËht.
die zoo lang bezet was. Vandaar krvamen f
ze nu ook viil over de grens. I E I I\- I) E


