
A. HA$NS' KIffiffiEMBflBilST"ffiEEK OOMTIT}N

r. Drie maanden onder de Sneeuu,. 
- 

3. Sinr GrJgoriusclag op SctrLrol. -- 6, Een
moedig Meisje. 

- 
7, Katel Cogge. De Ovcrstrcoming aan tlrn IJzrr. -., ll. llcr

een lap dan een scheur, 
- 

r7. Dc Zinneloozen van Ghecl. - - 2o. l).' l(lok r',:n
Stuivckenskerke. _ z4.,Grapjes en Vroolijke Verhalen. _ 34. Nog Gr.rp.jcs. .__ _t5.
Her Kindje van ,:.e Zec,,: t7. De Bezembinders van Kleit. * jtt. l)r Vltre lrt in crt
Koffer. 

- 
.4.r. De Gierigaard. -- 4J. De Veerman van'r Zwin. -.- 4lt. Iirriijk

duurt 't langst, 
- 

6 r. Strenge Winte rs. 
- 

62. De Wees in Londen. -. - 0 1. Sinr, r-
klaas op de Heide. 

- 
66. De Kinderen van den Smokkelaar. 

- 
(t7. f)t l).rrschkl,.'k-

ken. - (rg. Lecuwtje van Damme. - 7o. Yan Alles ly'at. - 7r. Nicuwsgicrig.A;r,ijc.
79. De Verrassing.van Oudenaarde. 

- 
83. Op de Hooge Vcnen. --- tit. l)c ()ver-

rvintcrinq van Nova Zunbla. 
- 

8q. Hoogmoed komt voor den vrl. -,- llg. Ilct
Spoo(. 

- 95. De twec Wcesjes. 
- 96. De oude Redder. 

- 
gT. Dt' Vlu,ht. --

ror. Toch betcr Tbuis. .- r05. Ongeluk cn Gcluk. 
- 

r08, Bickc. .. rog. Dr
c,ucle Mrnrel. 

- 
rlo. Robinson Cruro-ê. 

- 
rr3. De R.ooversjongcn. - lr4. i{ooit

Vergeten. 
- 

I t 8. Dc Spion vrn den Molen. 
- 

r r 9, De Kinderen vin (lrn l)oktr'r.
Izo. De Ruwe Kerel. 

- 
Tweemaal gevonden. 

- 
126. De Kerels vrn l,.rrrrp.r-

ni$se. 
-'r36. 

Thijl Uilenspiegel. 
- 

fZZ. Oom Tom. 
- 

r4r. Dc Kcrsr.rvond van
Bertje, 

- 
r 47. De Reis in de Wildernis. - r 68. Een jonge Held. -_ r 0g. J,r r,l

van Artevelde. 
- 

r7o. De Overwinning van Karel. 
- 

r7t. Genoveva v;rn llr,rb,rn..
t7z. De Avontuurlijke Reis. 

- 
r73. De Strijd met den Wolf. 

- 
r74, Ifcn Vrri.".

lijke Àvond. De gevluchte Slaaf. 
- 

176, ln de Vliegmachine, --- t 7 /
rnoedige Vrouw, 

- 
r78.Ontsnapt. 

- 
rTg,Valsch beschuldigd. 

- 
rtlo. l)i

van den Torcnwarhter. 
- 

r8r. Terug bij vrouw cn kinderen. 
- 

r82. Dc li,
Colombus. 

- 
I83. De Schilder van Karel den Stoute, 

- 
r84. Her Spook v.rrr

Schelde. .- Hsl Àvontuur in het \Gebergte. 
- 

r 86. Jack de Corvboy. .. . r i'
Floe Jack prairieboer werd. 

- 
r 88. De stcrkste Voetbalclub, * 189, Dc l{rltl va, l

Tremeloo. 
- 

I90, De straf van't Elzelarehof. 
- 

r9r, De Cowboy van Forr ltrli
r9z. Jeanne d'Arc. 

- 
r93. De Wandelende Deur. 

- 
t9a,. De Àvonrurcn v;ln \itr

raart. 
- 

r95. Geeraart in Rusland. 
- 

r96,Dikke Dries, 
- 

rg7. De Roodc Knrrp
pels. 

- 
I98. Rosa van Dennenburg. 

- 
I99.De Wolf van Ghistel, -- 2oo, l),

betooverde Molen. 
- 

zor, Zonderling gered. 
- 

2o2. De Spaansche Furic. ** :c 1.
De Boeteling van Veurne. 

- 
zo4. Een angstige |.Jxçfi1, 

- 
zo5. Dc l)rins r.rr.

Kâkao. 
- 

206. De dappere Elzie. 
- 

zo7, De Àvonturen van.Da'vid. -- rofl. [r.
€n uit de Gevangenis. 

- 
2og. De Spion voor zijn Land, 

- 
zoi. In hct vlrrtocstr

!'laanderen.

Vruag elki.e useek het nieuue boekje a(u1 uu) dagbladoethoopet, oant de rochr tar
deze oeel georuagde boehjes gaat gedutig ttoort

PRIJS CENTIEM

EX I g d E E 5 E I I E S I E I E E E I E T T ! ! iI T''J ! E T I II I T I T I I
I!
bIE A. HAT{S' KTNDERBIBLIOTHEEK E

Nr. 178. 2de druk À. HÀNS

Ontsn.apt

i Uitgave A. Hans-Van der Meulen, Contich !rlltttlrrttlrrtltrttrrtlrrrtrrlrtrrrrr r

ti
1i
{:

l,
'd

I
E
T
I
I
I
I
tr
T
f
I
Fr
f
E
f,
ôt
ûT
iitr
&
ng
E
fl
n
il
IT
IL
tx
il
fI
IT
E
I
!
F
n
iz
I
Tr
il
tr
n
I
I
I

M
a
a
T
f
T
I
I
I
t
E
I
t
I
I
EI
E
til
fr
tr
lrtt
T
I
ll
I
I
E
I
I
x
I
ll
I
!
t
I
I
n
T
I
I
I
T
I
I
I
I

Boekdrukkerij R. Bracke-Vaû Goert, Baesrode.



Nr" 178.
À" HÂNS.

ffirru,"ftwrua.1>t
(Tweede druk,)



O!$T$NAPT.

I.

Tusschen Shdç en Knokke, dicht bij het Zwin,
'n'oonde boer De Winter. Vroeg,er r,r'as hij de baas van
e.6n groote hoeve. iWaar 't war€n nu treurige tijden,
in l8l L De F"ranschen waren'baaa in ons land. hJapo

ieo,n, de keieer, schv'eef overal zijrr wii voor. Vlaam-
*che jongens ûîo€aten voot hem vechten i.n de vyeem-
de landen, waar Napnleon ook wilde heerschen, Veel
ciie* jonge lieden verdohen elth iiever in de bosschen
t-lan soldaat te wordien \roor den vr,eemden verdruli-
ker. In ,Engeland had 'Napolesn ni,ets te vertellen. Om
clat land te benadeelen. verttood hij er handel mee te
cirijven.

Maar de menschen bij ons mûe.sten uit Engelanri
ailerl'ei koioniale ws.rên &rijgen. Di;t werd door Napo-
ieone besl,uit verhinderd.

Toch waron er Ëngelsche schepen. die in 't geheinr
$aar onee kust v,reren met ladingen. Vlaarneche vir.
st"hers haaiden dic in bun schuiten af, geelurende de
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r;acht. 2oo *", eï eelr sbokkelhandel' Ën in 't geheirrl

ook wevd'en de goederen verliocht'
Maar aan onze kust waakten Frausche clouaniero

,en soidaten. En smokkelaars, die betrapt werden'

kregen strenge straf.
Zoo harl boer De Winter toegelaten gesrnokkelde

gcederen in de kelders onder zijn hoeve te leggen'

Dit was ontdekt' De Fransche overheid hacl zoo'n

zwaye boete geeischt, dat het vee, en de gansche in-

span ,van den landbouwer v,erkocht wâren gewor'derr

onn het geld op te brengen"

Als een,. arme man Tnoest De Winter met vrouw en

kinderen .een hrut gaan bewonen. En orn.wat te verdie-

nen., smokkelde hij nu, zélf met viss'chers mee'

De Winter gin,g op een Januali'm'orgen uit' Met

Kerstrnis had 't gesneeuwd, rnaar de'regen !-ad het

Llanke kleed uitg'ewischt. -

De Winter bega,f zich naaï een anrlere hut' Hier

woonde een visscher, die Antoon heettei

,, Hij zat ,met zijn'vrouw aan tafel te eten.

- 
Goeden morgen, âîoetts De Winter. Nog aan

't ontbijt ?

- Ja, antwoordde Antoonç ik heb lang geslapen.

\/an nachi. uit geweest, hé ? Alles is goed gegaan,.',

f)en. volgenden na'cht komt Jones de Engel'schman,

Lij de kust. We zullen veel moeten lossen.

En ik verwacht moïgen 'mijnheer Drielen met
'zijn vrouw en dochter. Zooalb ge weet glgeten ze

mee naar Eneeland.
*4*

- 
Sohippcr Jones heeft e'r me over 'gesprok,en.

Hij zal eenige dagen in de buurt blijven" .want in één

nà,cht kunnen we niet alles lossen.
.: Q, dan kan mijnheer Drielen' rnet zijn familie

bij mijn broer logeeren, hexnann De Winter.. Mijn hut
is te klein. lk zal hun morgen avond te gernoet gaan
op den weg.naar Brugge"

Ge werkt van,.avond mee ?

- Ja, zeker...

- 
O, het is zoo gevaatlijk ! sprak Anna, de vrouw

van Antoon. Dat loopt nog eens slecht a,f.

Maar de virsscher lachte rnet haar vreee.

- 
,Niet bang zijn, Anna, sprak hij. Smok'kelen,

och, in de lange Winternachten gaat het op,perbest.
N{aar eetbt moet de roode vos weg. Die verrader
beaft uw ongeluk op zijn geweten, De Wirrter.

- 
Die fielt I Een Vlarning t Ja, hij heeft het ge-

zien" dat er goederen naar mijn hoeve werden ge-
bracht en de Franschen gewaarsohuwd, 'Maar wat wilt
ge met hem doen l

- 
Bsrcg dacht ik er over, hem bij zijne roode

harerr te trekhen 'en in zee te slingeren, Maar dan heb
ik ,een mo'ord op mijn geweten en dat wil ik niet. Al
noemen de Fransrchenr ons bri'gands, toch beschouw ik
me zelf no,g als een eerlijk mensch. De Franschen
hebben het recht niet hier den baas te spelen en ons
te belàtten koffie rnet gui,ker'te drinhen of een goede

rrijp tabak te rooken. Ik wil dus geen misdaad plegen ;

-5-



evênwsl, de roo,de vos ,rnet eiln vaisch geæicht moet
uit den weg. hernatn Antoon.

- 
,ffi66s hoe ? vroeg De Winter.

- 
lk heb een goed ptan. We zullen den vertader

naar Engelnnd' zenden orf nog beter naar Am"tikà.
De schi,pper, Jones, karr hem overdoen aan een Atne
rikaansch schip, en dan zi,jn wij he,rn hirer kwijt. Hij zal
€en raar gezicht treklren.

- 
Dat ware niret slecht. Maar hij is zoo glad ala

een paling. Floe zult ge hem te palclcen kriigen? nroeg
I)e Winter.

- 
Zit hij eenrnaal tueschen mijn wingers, hij zal er

h.raL van tuschen glijden, al is zïjn, lijf dan, oolc leni,g
ai,s 'dat van een sla.ng. I a,ag dat zaakje rnaar aan tnij
over! Bi'nnen kort zit de roode vos ver van hi,er, baax
'fle Winter.,.

- 
frfesrn mij geen baas rneer l Ginds qtaat mijn

hoeve eenzaam en verlalen, rn.â,ar rmoest ik mijn eigen
deu{err onhsluiten', ik kree,g den kogeT.

- 
Uw hofstede ie vereegeld. Niçmand wil er geld

voor biedren. Ik weet het, Het land, liet daar renteloos.
't Zijn.ellendige tijden. Was het rijk van Napoleon
:'aaar .gauw uit. 

:

De mannen spraken nog een wijle.

il,

De roode vos. eigenliii.. Andvies Bouk, zat irn ziin

':lleu'dige hut aen't eind van 't dorpje Retranchement"

*-6-*
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r{ijn .gelaat wqÆ àf*to{rtçrrd e,n eijn k.teure ùogerr gç-
qg.gd.en van sluwhejd. Zijne roode haren hingen sluiL
over het voorhoofci en vielen langs, achter wanordelii,k
in den hals.

..De roode vos was ,missphien derrig jaren oud.
Vroeger liep hij langs het strand als een ellendige

zeeechuimer. Geraakte er een schip op de za,ndban-
ken en sloeg dit uiteen, dan was Andries Bouk er vlug
bij, niet om de ongelukkige drenirelingen re redden
van cen wis,eôn dood, mqar oul de drijvende o,f aan
lancl gospoelcle kisten, zakken pn balen te rooven.
Vond hij het lijk van ee,n schipbreukeling, dan voelde
hij itn de zakken narar geld eni en,êed hij de vingers met
cie iingen a,f: kor,tom. hij bedr,e*f .il"tt.l schurken-
strelcen.

Nu, 
"nut 

.1" komst der Franschen. had hij een ander
Laantjq.

Hij bespiedde dre smokkelaars en verried ze aan
d,e doua,niers. Ook maalcte hij jacht o,p deeerteurs en
ieverde de o,ngelukkigen aalr de Franschen over. En
dat at.les voor een handvol bloedgeld I

Ën nu zat de schehn in zijn hut.
Een jongen v-arn ,aerr jaar of clertien kwanr ,binnen.
* \Vat mo€t ge hier l rrroeg Andlies"
* Zlit gij de roodc vob ?

:* Zeg. leelijLe rnorrrrel, wilt ge dien scheldnaarn
voor u houden ! Ik heet Andries gouk. De briganda
lo.emen mij den. vos. Maar de Fransche.rr eullen al die.



nrisdadigers ophange'n of do,od,schi'eten. Doch wat
kornt-ge nu çigenlijk d;qenl Wat wilt ge van mijl
, ."- 'Geld verciie,nen, want dat kan !k ook gebruiken.

- 
lk ben niet rijk genoeg om knechten te houden,

en bij mij is er 'niets te verdienein, beweerde de vos.
_-- Ik kom mij ook niet als knecht verhuren. Dat

.ben ilc al. Maar v,erklapt gij de drnokkelaans niet bij
de Franschen?

- Ja. Kent gij de smokkelaare ) Flun naaom ?

Rap ,zeg het t

- 
pal zoudt ge wel' wi,llen. Maar dat gaat zoc,

rnaat niet, hoor t ATs ik die gasten bij de Franschen
aanklaag, krijg ik ook geld, zoowel als gij. Maar on-
gelukLiglij'k weet ik de'n wes niet goed. Daarom kom
ik bij u. Voor e,en gulden wil ik u alles vertellen. En
sij zult wetr rnqer verdienen I

- 
l-a61 hooren dan I Ge zult het geld krijgen.

- 
'f,gvst het geld, zei de jongen. Boter bij 'de 

viech.
man.

- 
Ge vertrouwt me niet?

- 
Zaken zijn zaken t En ,hret, is me qnr duite,n te

doen, beweerde de jongen"

- 
En ,als ge mij rnaar wat op der 'mouw epeldt I

woegî de vos. Als ge me iets wijs maakr?

- 
O, als ge mij ,niet gelooven wilt,.'desnoods zal ik

de douani,ers zelf ook wel vinden. Ze zulLen meer dan
een gulden betalen.

De lrnaap deed een' beweging alro'f hij vertr,ekLen
wilde' 

- 
g *

- 
Necn, ncen, blijrf t riep Andri'es. Ik zal u nu een

balvpn gulden geven en de r'est krijgt ge later' Dat
beloof ik u vast.

- 
f',ùu eetr guld'en o{f ik ben weg I Ge moet dade'

lijk beslissen. IL blijf niet langer.

- 
[rfu, hier dan.

De vos betaalde dien knaap.

- 
En riu uw ni,euws, zei hij.

- 
'(sn1 ge Antoon ) vroeg de hnaap.

:-- Ja. 'Hij is de grootste 'smohkelaar van het land'
f)at weet ik zoo goed als gij.

- 
\d/s1ru, dre"zen avond komt hij met drie ma-

ten in'h.et Hazegras bijeen, om een plan te bespt'eken
van een smokelzaak.

* Hoe weet gij het?

- 
Dezen rnlddag moest iL. vo,or boer Dekker,

mij,n baas, wat in den stal doen'" De kn.echt van Del..-
ke!, ook ,een smokkelaar, fluislerde met Antoon, die
zoôgenaafnd als bedelâar orp het hof 'kwam. Ze vev
moedden niet, dat ih in den stal was. Zj stonden bii
d.o deur. En ik kon gqed hoor,en, dat ze afspraken
vdnavond oim tien uur met ,nog eenige gasten in het
Hazegrar te vergaderen ,en daar een nieuw smokkel-
plan te overleggen... Ze aullen dan uitvar,en....

- 
\f,/6sa komen ze samen ) ln welk huis ?

- 
'l-6a3 o'ns in de herberg van Mie gaan, hoorde

ilr Dekkers knecht Aeg:gen.'t ls zoo koud buiten. Maar
Antoon wilde dat niet. <lk weet ni.et zeker of we Mie

-9-



wel lsunncn vêrt$ouwgn. le het be koud, dar-r kruipen
rve iin. deni sta,l vam Peer, de4 scbarper. Die staat ,nu

toch verlaùen>, zei hij. rDus, nu we,et ge het, Andries.
'De roode vos had belangstellend naar deze mede-

deeling geluisterd.
Vergenoegd wr€df hij iin zi'jn handen" zoodat zijn

lange vingers kraakten.
"-;' Om ti'en uur? zei hij" Wel, 't i,s nu zeven, lk heb

nog tijd. Maa.r toch zal ik onmi,ddelijk vettrekken.
Beùer tel vroeg dan te laat, Wie weet wiat i:lc hoor !

Ën gii, jongen, mondj,e toe, nietwaar ? Niets. laten
nrerlien, Flink zwijgen, waarschuwde de schelm,

Natuurlijk ! rMoegt Antoon otf Delckers knecht
.rù1eten, wat ik hier ui,tvo,orde, ze sloegien me wel dood.

* En als ge nog nrlk nieuws weet, een *rrlden
ls er altijd te verdipnen.

* It( zal mijn best doen. Saat ge m,e*: l We kun-
n€tl een eindje d,enzelrfden lvÊg Êlaan.

* Ik lmoet eeyist nog wat eten. ,D,at kan een larigc
reie wordên. Wilt ge even wachten r

- 
Als't maar niet te lang durut.

** Vijf rninuutje*.
De vijf rninuutjes werden er wel tierr. ?naar roen

staptên de wandelaars toch oqr.

- 
We .gaain door dir binnenw,egje. eqi de vos. De

henschen mo,eten imij ni.et rzi,en. Voorz{bhtlgheid
suhaadt nooit.

D'e ,rnan en elc: knaap verdwe,nen rn cle duigternÈ.

,*- lo --*

- lt

Rond negen uur begaven Antoon en drie andere

smokhelaars zich naar het Hazegtas'
'"-- Als hii nu maar bijten wil zei de eerste'

* Vrees da,arvoor nriet, antwoordd,e een der giç-

zellen. Hi{ denkt dat er wat te verdiehen is'
* Als ons plan lukt zijn we hem kwijt' Diie kerel

is te gevaarlijk voor ons. FIij kent d'e etneek e'pperbest'
* lk heb de beste hoop dat ons zaakje géluk-

ken ral. Dol'f zal wel goed zijn boodschap gedaan

l.,ebben.
* De jo:ug'e,n iç zoo Plihû als d'e roode vos {Êl'f'

. '\Vat riroeet er $ebeuren? Ge weet .e.ed* dat An-

toon een, pl,an zou o,ntwerpen orn Andries B'oulç naar

i:'.ngelanC te l,ervoeïcn. Hij had hesloten daarvoov

lirst- te gebruiken. Qe knaap, 'dien we in de woning
ran den rooden vos zagen', hielp hem daarbij.

De same,nlromst i'n het Hazegrasr zoorgenaamd een

srnokkelpartij te byeramerç diende alleen om den epion

een stri'k te ,spannen e,n hem daar o eqn €enzatne

plek te lokken.
De vier mannen lcwamen bij den verlaten''btal van

c'en echaper.
Dolf, de slimm{l knaap" was'er reedc. Hij had een

ernd we,egs den rooden vos verge4eld, hem dan ver'
):rten, om langs een and,er paadje naar d'eze plaatc te
holtan.



- 
Welnu ) vropg Antoon-.

- 
Hij ie hier al, fluisterde de jongen.

- 
Is 't waar ? hernam de ahdere met blijde ver-

rassing.

- 
Ik heb zijn lang lijf daar juiet lanss het du;.n

zie,n glijden.

1 Opgepast dan. In een oogenblik zal hij her-
waarts sl\rilpen en'da1n ig het : vos, ik heb u. We rnoe-
tenr goed onze ro.l spelen en doen of we over smok^
icelen spreken. Ik begin.

En zoer luid zei Antoon:

- 
pus, ,mannen, we zullen wegr een lcansje wa.

gen, nietwaar ?

'Een zacht geritsel daatbuiten ontging den s;ok-
kelaars niet.

_- '1 \pe1flt tijd dat we weer eens wat verdienent
riep een ander.

- 
Spreek wat zachter, viel een derde in.

Ze hoorden den vos nog rneer naderen. Eensklaps
sprong Antoorn naar buiten.

_- Ah, gij lage epion, gij sluwe vos, dat ie buiten
r,w rekening nietwaar ? epotte hij, .d,en verrader bii
<i.e kraag grijpende.

Zijn ka,meraden kwatrren he,m ter hulp, want An-
dries Bouw wilde ziich verdedigen,.

Weldra zag hij in, dat zijn tegernstand niet baten
zr,u. Daarom besloot hij voor sukkelaar te spelen.

- 
Ach t rnannen, smeekte hij, doet rnij geen

kwaad. Dood rnii niet I

-12_

- $tel u gerust, sprak Antoon Al hebt ge een

erndje koord rond'uwen langen ook dubbel en dwars

verdiend, wij.zulùen u'toch genadig wezen' Maar ge'

mo€t zeer g,e'willig zijn.
.-. \ffa1 gaat ge rnet mij doen I
* Dat zult ge we] ondervinden' Allere,erst eert

strop o;rn uwen nek slaan om u bij d,en eersùên kreet
iiet ademltalen te hele.tten" Ziit ge echter lcoest als epn

i,ondje, dan moet g,e voor uw treven niet vr'eezen.

De smokkelaars begaven ziich nu rnet hun gevân-
gene naar het strand,

*:- Ach, irerdrink rne nletl smeekte d,e spion, over
al zijne leden bevende. I r'

- 
Stilr trriaaï, antwoordd.e Antoon. 'TVe zijn geen

moordena,ars. Gij hebt misschien wel eens een dren-
Leling gedood, om he,m uit te plunderen, maar wii
zij.n edeler; een lage verrader kan dat echter niet be-
grijpen.

- 
Z"g vo.s, ik zal 'mij irnet uw gulden eens goed

'oerrnaken t spotte Dolf.

- 
Ge hebt mij in een vatrstrik gelo,kt ! riep Andries

iionrh met machtelooze woede,
* Gij zoudt dat niet durven, ,hernarn de jongen.

Daarvoor zijt eii te braaf I

Twee rnannen, pakten nu den ,,gevangene orp en
droegen hem in een boot.

- 
't ls jammer dat het donker is. And,ers kondt

ge nog eens reen laatsten blik op uw woonstreek wer-
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pell. *pra.k ,r\nloon., Ge moet we{en. dat ge van
r,p r.eis saai naar Ëngelanci.

Wat schrok de verspieder ! l\lle-s rvas herrr

ât/ {1n.J

ntr dtri-
r{elijk.

I-{ij kerrnde en bad en *ureekte, ïnâar. alles. was nut^
t eloos.

Antoon en de anderan $tirfrten ,:xrk in tre.t schuitje.
.'\lls.en Dolf bleef aan den oever.

F-en h,aif utrr later keerd.en de *rnotrckeJa,ars t*yug.
*- l-lij is r";eq ljuichte ".\nror>n. Nu rnoeten we dier:

sr:[.lrr-l n.iet rneer vre.ezen. De .Franschen hebben eer
spion rninder en *,r'ij gevoelen ons veiligey.

-_. \âar L.ngeland ? vroes. cie kna.ap.
--- [,n var:rlaar zal kapitein .fones hem rval op een

..\rrrelikaansch schip stoppen. Als wij hem maar krv.ijt
z:ijn, clat is 't r.oornaamste. I]n nu, fflannen, naar de
i.erb.erg van Mie. Wij hebben nog belanerijke zai<en te
,erhandelen.

Wat de snrokkelaars bespraken, :mllen we ,*,eldra
( ernênlen.
. De verdwijning van .\ndries BouL. verwekte nogal

<. pschudding. Niemand wist eeni,g nieuws van hem r.:
ri€venâ. behalve natutrrlijk Antoon. De Wi,nter en hurr
';ezellen ; rnaar die zlvegen als een graf,

'De Frannchen zochten c,f ze cok ergens het lijk vnn
irun spion konden vinden. Ze verdachten wel cle
ornokkelaa.rs, maar warelr niet in staat, een enkel be
r.çijs aan te voeren.

t4 *_
l)

I-)r: !revolking 
.tretreurde cle t',rrci*'rjrring vun ricn

;;ernpieder niet. 
Ill

't Wlrs tr"vonci. Fren sloep had coederen naar 't. ll,:a

r:elsch s.{rhip sel}irâlcl nn v,:*r eoor dicht rnoËêliik b i
r el lancl.

,.-., Â;ln blrur<{l bernal r\nlo*n, cl,: r,is,scher". clie hr:t

ircvr:l voerde.
fle'Winter err nog atrderr: $rrlokkelâars rvaadderr

rioor "t 14'âter nâûï cle schuit en beq,;nnen de goecierc;'i

ln'lossen.
[)e !çerr.:I" ïspten zich.. De 'ï(inter or:k rn erkte ijver,;

l;l ee.

-- Grijpt hen ! kb'nk plotselin{* een stcrrl.

_ - 
Verraad. cle douaniers I riepen de mannen.

I)e \Vinter wan radelûos. Overal zax hij zich oln
:ing.d.. il4aar Anto.on gre.ep h*m bij de.n alm c,n , ih.ri"ç

r-r rcle suel :

. --. Volg nrij naal. <le rchuit I

De sL:ep lae bij hêf $trard. Àntoon ,:n cle trcrer
sprnhgen er. in. 'Flr wft-q aân |rnord eén mitn :getrl.r:veni

die Free heette.
* \Ve zijn overvall*n ! zei Antoon. lk cJenk. clat

cie Ëransehrn- ons zullen wiiten volgen in e.en anderc
sToep, ,maar w'e mû€ten hen niet vreeu.en.

De' douaniers hatiden tr^'ee smokkeiaars gegrepe:i

"\rlaay een ambtenaar laE zrvaar gek,wetr*t neeT,



-. Ilr weet zeker dat Anto,o.n in de sioep gespron-
gen is t riep een douanier. Hij en nog iemand zijn in
zee.geloopen. We hebben ook qen, sloep. We moeten
l,en achterna.

Driftig sprongen de tolbeambten in het schuitie.
Ze hadden gerpatroeljeerd en de smokkelaars ontdekt.
Ze wild.en ze allen vangen.

, ' '. Wij. zijn 't wiid nabij t juichte een douaniet."
terwijl hij de riernen in 't water plonste.

Maar pas had hij deze wocrden geui,t, o,f de sloep
z.at dp 't zand.

- 
Wat s1 'gedaan ) klonk het spijtif.

Het viel ,de rnannen echter niet moeilijk het ranke
vaartuig weer vlot te krijgen, rnaar 't volgend,er oorgen-
blik zaten ze op een .andere bank.

* Wacht ! r,ie'p François, ëen der douanieysn ter-
wijl hij een riem opvatte I daar ,zullen we kort spel
mee maken t '

En de ro.eispaan in 't zand duwende meende hii
be,weging in de slo,eip te bre.ngen... Hij stootte zoo
Levig dat het vaartuigje snel voortscho,of, maar de be-
hendige, zeeman als over kop in 't watey rolde.

Maar hij was we€r spoediig in de 'boot.
't Roeien ging qllendig. De armbtenaren staken nre

cens ,hun riemen zoo die,p, also,f ze er pali,ng mee wil-
rlen steken, dan weer sloegen zij ze zoo geweldig.
dat het water hun' om de ooren spatte.

Geruimen tijd dobberden de douaniers op die wij"
t-e' zondet iets te vorderen.

_, i6 *

*. lW,e mo,et,en, wachten tot het lilcht wordt ! riepen

ecnigen.

- 
Dan ontsnappen de snnokkelaars, zei Frangois'

Lij wien het koele bad den ijver niet gedoorfd had"'
Wilt ee rÂ'e,er platzak huiswaarts keeren, zooals het
clilcwijls is gebeutd ?

- 
rMaar wat kunnen wij er aan doen ? schreeuwde

een ande,r". de Logge ,genaa,md, die zich hoin.dercl uren

van hirer, rnits op 't land, wenschte. Wij zullen op

ceze banke'n ide volgeis toch niet vatten. [k heb geen

;rn o,rn te verdrinken.

- 
,Naaï den waÏ t klonk het uit iedets mond.

All,een François verzette ziich, maar hij moe'st toe-
gevqn. Na vele moeilijkheden bereikten de douaniers
het strand.

Hun overste waohtie 
'hen.

I-lebt ,ge hen ? riep hij drlftie.
Niemand scheen geneigd het ontkennend a.ntwoord

te geven.

- 
Spr€,ek dan to,ch I F{a, ik begrijp het al I Twr:e

l',evangenen, als wij de gansche bende konden vat'ten.
Françoiu vertelde nu al het gebeurd.e. Toen. de chel

dit vernornen had korr hij to,oh rnaar m,:eilijk zijne ,

r/rannerj. berispen,
* \Pij biijven de'r,rracht houden, zei hij.
De <Ze,emeeur\')), zooals Antoo5r's schuit,heette,

ia,g tha:rs aahter e.en bank, weike zich evenwijdig met
de kdst uitstrekte. In ,het rnidden dier bank was e6,lr
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ge-uJ, wa.ardoor .rnen bij v'loed vsren kop. Wel ir waar,
nren'rnoegt ;daaïvoor goed 'het water. ksnnen, 'rnârir

\ntoon. was hiermee volkomen vertrouwd.
Onder klein eeil voer de schuit naar de nauwe g,eut.

Froê hield het roer. D.e Winter zat treurig op de ba,n&.

Iiii dachr aan eijn gezin.
Antoem peilde en, lcort, maur hr'achrig gaf hij zijn

bevelen : bakhoorcl" stuurboord, Ioeven, enz...
Zooais we reede zeiden, Antoon lcende 't vaèrwate:

i:ip zijn duirrnpje. Maar hoe het lcwa,m, of hij in etant
ra$ I<oorÉsachtfue gejaiagdheid verkeerde en das,r-
cioor niet nauwkeuriig rpeilde, o'f Free, evene.en,r door
angst, niet goed luietsrde, wie zal 't zeggen.) * maaï
eeneLlapr ,sohoot 't vaartuirg over den gxond, boem,
boemn ,en de <Zeemeeuw>> sat onbeweeglijk vast op
de bank.

Boomen, duwcn, rtooten, 't hielp nren;.
* lVe zittën gevangen ! riep Antoon versohrikt.
Hn aanstonicls ,liet hij er o,p voligen ,

* Mi'sschein is 't .mijn schuld, dtlch aan wien 't
clan oolc ,lie.gt, onze kans o,p ,ontvluchten is nu gering.

* Welke lichten zijn dat? riep Free.
-* VerduivelcÏ, wc zijrr er aan I Ginds llgt de

Fransche brik ! zei Antoon ontsteld.
De brik wâs êcn'sohiip dat langs .de kuet voer.
De Winter sidderde.
** \ffe zïjn gevangen,, jarmanerde hij.
* We moeten waôten tot er ûleer water op dl

_- tE ,*-
* l9 *

't Werd

ilanh is, nleêr v,sr$rogen rve rr,iet, hernam Antoon,
Wachten ! Wachten, als de nôod zoo ,groot was. 't

Bevaar zoo dreigend I Ach, d,at wachtcn duurde lang.
't Nachtelijk duistet ging eindelijk over in sche,mer.

Da schuit zou zichtbaar worden.
-*- Nu is er genoeg w'ateï oip de bank! riep Antoon

Ë/e tullen nog eens onze beoùe hraohten i,nspannen.

.'t \fterd .tijd ook. De dri,e rîtarlne,n gingen aan 't
werk. Maar wat zij ook deden, 'i êerste half uur viei
er ggen beu"egi,ng in ùret schip te besrpe,uren,

..* Zouden wij dan waarliik veroordeel.d zijn om
l.ier te blijven tot de speurhonden onê vangen ? riep
Antoon wanhopig, en b,p 't zeifde oogenblik stootte
hij z9o krach,tig m'et zijnen boom. dat de <Zeenreeuw>
wat verschoof.

* 't Lukt ! juichte Free.
De moed herleefde en rnet nog meer ijver wer.lcte

i"et dri,etal. En ja, eindelijk ,geraakte de cchuit in d*:
vaargeul, ze was vlol.

* Hoeze,e I jubelde Antoon,.. Nu zijn we .weer

srerk. Voorzichtig, da,t we niet voor clen tr,r'eeden keer
op 't zand geraken. Eens c,ver de bank, kdnnen we
zeilen zoo snel we willen. Er waait een aardig briesju.

De .vissc,her peilde weer en Free" met de hand aan'i roer, luieterde aandachtig naar de korte bevelen,
orn inr da goede ri'chtinig te sturen : bakboo,rd, stuur-
,.,oord, loeven.

Voorzichtig voer d,e Zeemeeuw voorl.
l;chter.



Bezorgd za,g Antoon naar de brik, die thans duide'

iiik zichtbaar was. Met zijn scherpen blik mat lii d:i
afstand. Hij bamerkte beweging aan boord' Er viel

niet aan te Èwijfelen : ginds had rnen de schuit rn t

ëo,9.
pe <Zesrneeuw>) was nu ove-r de bank cn in open

va,arwatelr,,

De wilde jacht zo,u beginnen, de we,drstrij'd, waar-.

van voor d,e smokkelaars'de prijs het leven, 'i verlieg

cle dood was.
Antoon stelde zich aan 't ro'er.
* Fok hijscheq, ! beval hij.
* Nu 't ,gnoot zeil.

De wind was gunstig. De visschersschuit ging er

over als de vogel, wiens naam zij dro'eg'
Maar cle Franschen bleven niet achter. Ook daat

war'en de zeilen gehes,c,hen en da jacht begon.

Met welk ,eerr vaart 't sohreqpj,e ook v"orderde, het
gin-g nog niet snel Senoeg.

- 
Fre,eo zet top- en sprietzeil op I

De man keek verwo,nderd Antcon aan' Zooveei
zeil ,met dien stevigen wind, \,vant het woei wij hard.

Antoon ried die gedachten.

- 
Fluks top- en .sprietzeil, h,erhaalde hij. 't Geeft

niet, al ,g..r, *" onderste boven' Vallen we onee vij'
anden in handen dan schieten ze ons noer. Dan rnaar
lieve raas voo,r de vissohen. Zoq zullen we den dood
van ons bedrijf sterven, en dat hond'erd maal lieVer
clan als een ellendeling terecht gesteld te worden.
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De ,qZeiemeguw> sohqerde ôvet dq ,goiven. Het
witte schuim spattq in't rornd. De zeeman was in An-
toon ontwaakt. Weg met alle somberheid I Hier ge-
r"oeld,e hij ziah thuis, hier stro;ormd,e 't bloed herir
Àrachtfu door de aderen. En waarlijk, de,zonderlinge
nnan kon niet nalaten, rnet zijn ùroed naar zijn vervol-
gere te.zwaaien, :

Wie aou't winnen ?

- 
We zeilen de vollq eep in I riep Antoon, des-

rroode tot i,nr Engeland toe. Zoç^ver durft de Fransch'
rnan ona niet volgen.

Doch de bevelhebber dqr brik scheen niet van
plan zijn 'prooi los te laten. Hij eeinde den sûrrokkelaar
t'ij tc draaien.

- 
Z.eker I spotùo Antoon, ik zal een ,morgengeh

gpr'ek rnet u kormqn voeren. Ne.en, neen, zoo zot zijn
we niet t

Maar eensklaps klonk er een sissend gelurd.

- 
Ze schietenr I riep rDe Winter verschrikt.

- 
Ha, bulderde Free. De, lafaards ! ,Me.t zeilen

icunnen zg ',t niet winn,en. Nu willen ze ons als hon-
den neerschieten.

Sttt... sisùe het no,gmaals. Kogels doorboord,en de
z,eilern err, vielen r,ond de schuit in ?t water,

- 
Ze miklçen goed, moet ih zeggen, zei, de smok-

li.elaar, die in deze hachelijke oogenblikken zijn kakn-
te bewaardq

Plotseling slaa,kte Antooni een, gil. Op 't zelfde
ooqenblik sÈortte hij neer.

r2l 
-



* Antoor:r ! Irreot Fr*e, torwijl hll neal dc a'shter'

plecht sproD&
Daar lag de ongelukkigq, getro6e'n in het achter-

hoofcl doot een kogle. Zijn blik was al brekende'

- 
[nç1s.. hacd..: ge'lijk... mompelde hij ' Groet

)raar., '

Dan stierl hii
Je, zijn vrou$/ had hem gesmeekt thuis te blijven'

"'gevaarlijk bedrijf 'o.p te geven'

Beide rnannën knielden naast de'n doo'de' Ze waren

;rls verdoof,d, schenen ombewust van hun vdrvolger*'
Uit dien toeetand vrerden ze gewekt door slemmen'

Len tierltai Franscher. wax'en iin een sloep genalderd'

Onwillekeu,rig grePeû Free en'De Winter een band'

spaak.
* G.e,n '!'ôrz,et I bulderdq e,en der Frangohen'
* LaS,e rno,ordenaar* ! gîlde Firee en clreigen.d

r.erhief hii ziin vervaarlijh wapen.

Maar op 't zelfde oogenblik i<reqg hii een hdvigerr

slqg op den arm. zoodat de spaak neervlel ; tegelijke:'-

tirjd werd hij in den nek gqgrepen.

-- $;igasd, ge verergert uw misdrijf nog door te-

:'ensta,nd I bulderd,e de Frarnsch,rran'

De TVinter greÊp een der vijanden bij de borgt en

stootte hern in zee. Celukhi,g werd de d'renheling gered

De tqee smokkelaarrs rrnoeten hun tegenstand op-

geven.
De Franschen istaardsn naar den doo'de. Ni,emand

*22-
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htrnner orr'tgteldc. Ze waren reedrs zoo gewoon aan de
ver-eofrrikkingeq van den oorlog"

Hardrhandig wer,den de g,evangenen in dq slgçp
geduwd en naar de btilc geroeid.. 'Het lijk bleef op de
schuirt. De b'rirk zette koers n,aalhet Zwi'n an nam de
r*ohuit flp *leeptouw.

Aan de douaniers op het strarnd ,had de nasht e-iq-

deloos gesehenen.. Norg altijd ,rrroesten ze t{e kuet ba-
waken, om de etnohkelaats te beletten te iarrden. Hutr
twee igevangenen lagen geboeid op het d,uin, en wer-
defl .dooy eenigo soldaten o,mirirrgd.

De o'verete was blij toen ,hij bij itre-t aanbreken van
cJen clag'de <Zeeme,euw> olp de hank ontdekte.

* De vogel zi't gevanigen ! juichtr h.'ij opgewen-
den.

Dooh op 't lzelfde. ooee'n,blik was de schuit vlot ge-
ra{kt.

*- Zij'ilulle'n ons nog: otntsnÉrppen I tierde de chef.
;"Vlaar neen, de brik heeft de schuit in 't cog. Hoerah,
.'ïe jacht begint I

Tussc,hen rhoojp .en \rre,es zwerrende. hadclen dc dou-
anier,s den wedrlrtlijcl eade geslagen.

*- ,De smokkelaarc zij'n ,gevat I jrrbel.de de overste,
r.oen hij 't efuld'e vah 'clerr lcamp zag.

Wat as juist gebetwd,e kon hûj wel ,niet onderec,hei-
rieru rnaar duidelijk bemerkte lrii dat zijne wiend<.n
zegevierdert

-* Naar het Zwinl gebood, hii aan zijn mannea"



De brik za! daar bin'nen loop'en. D'e gevangenen moe-

ten mee. Al de brigand,s zullen, te Sluis 'oprgesloten

orro'rden.
,En izoo gerbeurde \et.. ' De Tilinter 'en zijn gezellen

lnrerden naarlde igevanEenis te Sluis lselei;d.
Een jonge vrouw liep weenend naar 't Zwîn. 't Was

Anna, de vr,ouw van Antootn, Ze had het nieuws ge'

hoord dat rhaar lrnan gedoo'd was'... Tegen den middag
bra.chten visschers het lijl< naar de hut.

v.
't Was avo,nd. Dolf, die geholp'en had om den

rooden, r'os iin de val te krijgen, stapte op een een-

zamen, donlceren weg,naar Brugge. De broer Yan boel
D'e Winte.r wirst, dat viuohtelirngen ynoesten komen.
Ze zouden b,ij hqm vertoeven. De Winter zat in de

,grevangenis e,p kon ze dus niet te geTnoet gaan, zooa'ls

afgesproken was. Dolf kreeg ntu opdracht dit te d,o,en.

Na ruim een uur ontmoette, rhij drie personen, een

rnâfr rên twee vrouwer!.

- Blurggsr, zei Dolf,
Dat was het wachtwoord.

- 
f,sn1, antwoordde de heer.

* Gij zijt. d.e verwachte ,personen! srprak Dolf.
Lio,er De 'TVinter [<an niet kornen.

En d,e knaap vertelde wat er gebeur'd was.

- 
Hoe treurig, zei de }oe'er, En ris er voor ons ge-

vaar ?

- 
Neen, ik nroet u naan De Winter's broer, Gijs

De Winter, br,engen.
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- 
p[a61 €r volgen nog ïneer persoûren. Ze zijn wat

achter ons. 'We wilden niet te veel de aandacht wek'
ken.

- 
laal ons op ,hen, wachten. We nemen dadeliik

.eeri binnenweg, hernarn Dolf.

- 
'3 pqslde niet lang of eenige jongelin,gen ver-

schenen.
De ,heer hqette, Drielen. Daar hij vroeger tegen de

Franschen gestredenr hadi, moest h'ij in 'Engeland ver-
blijven. ,Hij was in 't ,geheim naar Vlaand'er'e'n getç6-

rnen orn zijp rrrouw en dochter te halen. Hij zou met
hen naar Engeland verlrekken op het s,rnokkelschip,
Ook nam hij ,eenige jonge lieden tnlee, ,die weigerden
voor keizer Napoleorr aoldaat te worden.

, 't Was een ,rnoeilijke tocht geweest ui't rhun streeLn

de om:geving van Thorhout, rnaar de kust. 't Meest had
het groefpje door bosschen gereist. Maar hier waïen ze
in de o,pen, vlakte. rEn daaro'rn'lkwamen ze door den
avond naar de kust.

Dolf geleid,de de vluchtelingen n,aar Gijs De'Winter
nt:ie op een groote hoeve woond,e.

Gijs stornd al ,op den uitkijk. Hij was verwondercl
zooveel rnenschen te zien. Mijnheer Dri,elen vertelde
,hem, welk gezelschap hij meebracht.

- 
O, ik wil u allen helpen, ze'l Gijs De Winter.

Ge weet at wat er met,mijn broer ,gebeurd is )

- Ja, en, ih heb er verdriet over.

- 
rt Is heel treurig. Wq moeten dus oppassen.

Deze ùroeve is vroqger een ka,stqeltje geweest. Err be.
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,,rti*{û.1 rr{r'ièii e,;lr B$ÈreiTlrr.* ke{rier h. tr .trer '&}e,ril ir,, r{;i;: g.
,,Jaaur,,,rirbilj,ft. i S'rnokkri:xrfligr ilr slrrlggevars.ûl w(rell

,1t.. .h'r,aqrsghen. i:* nal pa* n& i.]c.rniq.e rlager, çveçTk,çea.en.

ln derr keldcx sit €*e veilig.
&{et vreugd,e rra.rflçi} .lr r luuhts}ûlgerr hei !'ç$.rstel

:rar*. in <ierl keleler lngen +:nirc rrti4tïirlj-q{,r!,. d:-.r wro,.

rr*rr flinlcr vl"){rïp$l. Kotr,-:ir: zôir nleft r:r-r.:,,*i l.ijd,en
l-rri hongcr evenrnin.

h{ijnhqer i}ric,lerr sprr! lalig rn,"t t,!js i-,\r,, \ffiriter.
, vt:r cii'e,rrr, biuer. &,{eu rn;rrlsl ioeh eerz pe:rging doerr
,tin den, q.'er i.lnge,nÈ:,1*. rer'llagb,:ir. Tin r*ijrrireclt iJï.ielen
r,nq6rxd6 een i'ist t* lcerrxln, Cie. irelpen. ,leon.

'Oij'* irli'-stcrrJn. i1o*r*6*or'-rig nairr hem iiii ha,alclç da*
,-ic r,'Terulu v.arr;rij:r l:,'r,er. H,n trijr,herl llrielt;rr sprah
i{-eruime.,rr tij,cl m,et }iaar. h,r ..r,iutïl ocit pliîn lriltworpen.
[.n nrr ;r:qllsrr rr"r ."-nr.tr]l+rr"hr-rr het rritgevoe'r.d \.1.er,r-!.

\f
't 

"$ellc.rlrer*ie rerd.s. n}g q:oyr,Lra.a,ndie!nT roan 't $luis
r'c,h,e Ëarnùroe:n za,t in ,eijr: lbureei. ljtrçr ,,1,, ;rarliroudi,np
"..*rr gi*reten :nmest hij veetr *ehrifven.

{:"t*n soldaat tr,acl hirnncn.
* h,*n vrûulÂ. veïlengd u i{r .epïeken, zei h,ij.
* tr& heb ge,en tjld. Zæker ee,& der *rmolqlee[aurs

uijve;r 1 antwoorc*cie cle e,v*îste !!-rev{rligf,
iVlanr Ce vro,{rw *tari*i ,rrreci.* i!,en de el*ur van aijn

.*ifrfi1êr. .Zc rliet. eieÀ .,ï] e{e lcnieen rr*llear, en, stald sïnee-
i:snc{ clr: hanelen mrntroog,

.-** Ach, ;4o*rle ïr*,,er, ir*b c*ee,rniE su*t ;raij sn rîret
n"riin &r$re kitrql*yken ! ri*'p rse utif.
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.-- - Xfrlie aiir eii ',! vt**g rior k*rarn*nclant crien'de'

l'j h er

Hij rvas iin dLen gro,nel van eijn halt een Ëâfh:

mensch, zeer vatbaar votr i*elrukken. folaar de oer

lcigstijd rnâ.aktë i:'em soms truw en bot.

-* .Sia o{r, hÊrnarn hii. En vertel me wie ge sijt"
--- D* vroll"w va.n cler gerf*fig;cR sa:ncrhl<.elaar'

-** â: eijn vier ,gev,entffene,q hernasn, tle overate"

eie ongeJukkie+: oprirrhtent*e en hanr nâet eétr zetel

leidenel.e.
*. Milrn r:nan f'reet Dq \$lintrr, fich, nrijnheet, tretr

r',rertrelijden I H;i !s niet slecht, hii Àal nocJi't meçr

.srnr,Ï{kelcn" {h beloerf het u'

- 
\,/v6s1a'fje, il< heh rnedeTijden nÀc{ u, rnaat ik kan

o 6iet helpon. I*]tv man. lreeft ergens tegenstand g"-
}:or,len" Ee'vendien is ï'ret c{e lweede ïnaal slat hij be-

trapl- worcit. lk mas u nlets verhloel'nen : uw lllâ{1

'r,oet stersen
*- Stervep, sterven I glfde de vvnuu'- Ac'h, rniin"

heer. wie aal da-n ele sleurr zîj'n van mijrr arrne kin'
r erlËelxs crx îafi mij "" tr\ieeB toah niet. frûû arqeed T

"* lJe rllette$ de* Icelre'rs Tïroefen, geËerbiedigd

no'rden, lk kan s.leehts'mijn plicht volbrengen. "fen

ën'deïê, 't is' niet aar, rrrij, orr.r het von.n.is te veilen,
.l,it tn *elselltrpen of te l'et'xacl'lten. lk lean niet* doen.

'-'- t..,a.at rtre ela-n r:$iç"; e*n$ bii miirr rnan L+meekl"

r,ïûrlw De winter.
-.--* Dat oo'lc is strijdi$ Tnei .hâet. reglern*nt, hernaaæ

ç}e t:oniurs:&rldant. [k mi&!g ]rct vujol tnestaa,n.

-- flp mtln rkwieiin *rî:f ilç h*t u! r'ieçr rl'e l'"'**r'in.



weer op den vloer aak,kende. Ach, heer, ,geef rnij ver'
lof hem ,een woord van, Troost te b'rengen. rEen oogen-
blik maaç heb dee'rnis Tnet ons.

De overste aarzelde. Hij was ontroerd' Hij vond
het vo,nnis ook wreed.

- 
Flsru| ge,bood hij eindelijk tot een soldaat,

ltr,eng hqar ,naar de gevangenis. lk zal een, toelating
schrijven voor dezq ûouw, orn den gevangene De
\X/i'nter te bezoekr'' Maar 't mag rna-- vijf mflnute,ni

clure,n. :

Dq co,rnrna'ndant schrqêf eenitge regelen en gaf het
briefje a.ani tden soidaat. Wat later stond de boerin
voqr hei ,sombere ,gebouw waar de gevangenen ua,ten.

'De cipier las het papier, rarnmelde met zijn cleute!"
il:os en geleiddq .de vrouw naar ee'n rcel, a,an 't einde
van den gang. Nog een oo,genblik en de beide echt-
genooten lagen in elkaars aJmen.

- 
Dq oogenb'l'ikke,n zijn (kostbaar, fluibterde de

boeri,n, Ik koan u verlossenr rap rdss, uw bovenkleeren
af en veTwissel ze rnet de mijne.

-Engij?
- 

Q'ss,n tegensptaak ! Alles zal wel afloopen.
Maar ik she,ek u, tatrm niet langer. Den'k aan onze
kinderer:, ! ùVIen zal u dooden als 'gij hiler blijft. De
overste heeft het gezegd.

Dq ,rnan gehoorzaa,mde ; hij was wondertrijlc te
rnoedq. Wat beteekende rdit alles ?

- 
$tr6lçs verlaat ge de .gevangenis, sprak zijne

vrouw. Men aal u voox mij aanzien. Houdt uw han-
den voor uw igezicht en doe, alsof ,ge weent, Ga strou-
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ipelrend. Tussc.hen de: Oost- en Zui{dpoott is er eene

c;olo'rwaadbarre plaats in dq stadsgtaBht. Aan de an"

dere zijde wacht Frank Visser u.

- 
Maar gij ?

_. De Franschen, 'rnis,hanldelen, gqen vrouwen.

trvloï,gen hen l"k ook vrij. Laten we on'ze rol goed spe-

len.
,En nrl bçgon de moedige vrouw weer luid te jam'

,meren en te weeklagen, zoodat het in den, gang weer'
klonk:

_- Ach, beste ,manr, lde zuLt sterven en wee onze

rrmq kindertjes. Waaron-) waalït g,e. zc,o toekeloost
De ciipier, diq in' den gang op en'ne'er liep, 'mo'mpel-

cle :

- 
't Zijn harde tijden. Voor heû smokkelen van

wat koffie, en siulker, ;moet de boet nu op'geknoopt
cf .neergeschoten \uordenr Vijf minutenl staat er op
hat pa'piertje varn de:n :kotrnlmandant. Vijf rninuten, 't
is weinig, ails ,rr"n elkanrder voo'r 't iaat'st ziet. Maat 't

çijn er nu ,al izeVen en ik ook rmoet oppassenl en ge-

hoorzamen'
Dq gevange,nlbewaatrder ,klopte, op de deur.

, 
- 

!t Is tijd ! riep hij. De'minuten zii''n om.

- 
Ach, 't afscheid I kreet vrouw De Winter- Hoe

',"reed, hoe schrikkeJijk t
De ci,pier opendo tde deur.

- 
V'y6,u\ /f je, zei hij, "t spiji mij, ,rnaar: ik rnoet u

r:aa::.buiten leiden, anders wordt ik zelf gestraft.
't Wao donker ini de ceï. De gevan,genbewaarder

Êag schier niets, wnaar hoovde igesnik en gekerrn. Hij

-29-



oarn de vrouv," zechties bil dcrr al'm en lerdds haar

rnqe. De'man kïoop i'n den hoek ziiner ce'I. Zoo toch

nreeride 'de cipter.
'De vqrrneende vrouw sloeg de handen voor 't g€'

jaat en strompelde naa,r'dÊ lpoort.
* r[Vtqsdb vrouwtje, ,rnoedi rrnisschiren 'loopt alles

nog goed af, tro.ostte de cipiet, de'n gevan,gene voor-
z'.chtig op straa,t duwende. Ze praten Eorns erger dan

ze ,het meeneD.

- 
Gelukt, geluktl juichte irrwendig de boer'

En voo,rl spoedde ,hij zich do'or de Kapellestraat
naar de Wailen.

ln hevige srpanning lag zijn vxo'll\ilr op het sùrooi

der cel. Hoe vreesd,e ze, dat. de deur weer geopcnd

e.n haar man binnengelteid zou worden. Maar neen.
a.lles ,bleq{ sti,l.Traag kroop ,de tiid voort. Dan sloes
het zeven uur. Om tien uur kwam de wacht. Ze keek
r:ven in de ,cql. Vrouw lDe, W'idter lag op het sfroo.

* ln orde,r, zei d,e cipier. I)ie slaapt.
De Wiinter gera"alrte veililg over de wa'il,en, Daar

'a'acthtte Frank Visser, een vriend.

- 
Geiukt I juichte dqze.

- Ja... Ik ben vrii ... Jamrner, dat we de anderen
nret kudnen helpen, ze,i De Winte,r. Ën ik ben nog
angerust voor mijn vrouw.

_* O, pe Tullen haair wal iaterr gaan. [:,n. n,nn r{e
andèren dsnken we ook.

Fran'lc Vigser vetlelde nu, hoq rnijn,heer Drielen het
plsr, bedacht had. teen twe,e, uur Ïater, zat De Winter
r'ok in de,n gehoi,me6r: kelder van ziin',bros. Maar wet
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i-ou men rnet zijn vrouw doen J

. -_ Gevangen,e De Winter, sta op, gcbood ccu
sçrlrdaat den volgenden, morgen.

Diep o,ntroerd rees de borerirn overeind. 'l'wee $srl.

claten namen haar tu'sgchen zich. Voor de poort stonel
een \{ager1 seree'd. De clpier lichtte bij met e.en toorts,
v/ant 't was nog dohker.

- 
pa1 is de gevangen.e niet ! riep hij eenskiaps.

Waarachtig 't is ,sen vroruw. ,Ben ik nu i:etooverd ?

* \ffs1 beteekent d.at ? ,Hoe komt qij hier I lier-
rle de ov€rste der wacht.

* S1çng 'rnij ,naar, ,de,n komrnandant, hern ai.le.e,r

zal ilk ultlq geven. antwoordde de vrouw lçal n.
De comrnandant wep.d onmlddelijk gewekt.

-- F..en ,qevanlgere is ontsrnapt ! riep de overçte der
wacht.

* Wat zegt ge" kereù ? Ontsnâpt ? Waar is de
pipier ) riep de cornrnandant dfii,ftig.

* Hier. De gevan,geno De lffinter is weg en deze
!rouw zat iln zijne plaats ! antwoordde de qeva.rrqen,
lrewaarder.

De comirna.rrdan,t bekeek het gelaat der boerin. I-lii
berkende ha.ar.

-- l-{a I riep hij woedend. Daarom s"-neektet g,j
om een laatete o,nderhoud met uw rnan! Maar dat
'zal u rlhur te staan komerr. Oveiste der wacht. haal
cien meier.

De ,com.marrdant voelde aich vsrre 1.an geruet. Hiii
{:ad 't reglerneait o.vee.treden door aa,n de vro,uw toe
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,ie laten traar ma,rr te bezo.ehen, ,Hij was clus der seh.r!

dlgq. Weldra was de, rne;ier varr Sluis daar. Deze haat-

.te in den grond van 'zijn hatt dq Franschen en hij
verrblijdde zich over 'de ontsnappi,ng van De' trVinter.

Een verwenscht geva'l, zei de corrlrûa1n,dant'

- Ja, ,maar .die- vrouw ,moet vrij t arrtwoordde
cle meie,r l<oel. De wet verbiedt een vrouw niet, haar
rchtg.enoot te verlossen. 't Reglemenr verbiedt daar-
tegen de,n comrnandant, om aaqn ieimand toelating te
Seven eetn gevangene te bezoeke'vr, besloort de butge-
rïree,ster ' scherp.

* En ais ik dat wijf gevangen houd?

- 
Ben ik vor,plicht het hoo,g,qr bestuur deze onre.

gelrnatilgheid te melden,
lDe comrmanclarnt mompellde een verwenscrhing.
Maar hij gnoe,st toeg,even. Vroruw De Wilnter werd

rn vrij,heid gesteld. Hoe, juichte ,zij, toen zij thuis ge-
kotn.enr, haar kihderen in gezondheid terugvond en

',"ernatrn, 'dat haar man veilig in den keldeir zat.
De andere smokkeiaars moesten naar Eekloo, ge,

t'oerd worde,n. Maar onde'r 'Heile werd de wagen
ovewallen. Een'groota bende joeg de enkele soldatcn
cp de vlucht

Een paar urernr latelr zate'n de bevrij'de srnolkkelaare
ooik in den geheitnen kelde,r" De ,Fyanqche,n zochte,n
crveralL l\4aqr rdat plaatsje vonden zij niet.

Een week iater brac,hr e,en schuit het heele gezel.
rchap qaar Engeland.

Vrouw De 'Winter zou betere tijclqn afwachten.
Zq vertroostte de, ,attne Arnna, de wedlrwe vah An,
toorL

EINDE"


