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Nr. 3 i2.
A, HAN$

EEil OINYERTUAOHTE REIS,

I.

Jah eh Klut" Mi"hi"iu waren biii. Moràerl
l<wain de farniiie i3oud.wijns uit Cent. Dat dËed
ze elk jaiir van half Augustus tot half Sèptem-
bet.'Ze verbleef dan op-de hoeve van bo., Mi,
chiels, tusschen KnokL. en Kadzand;, dicht bi; ae
zee. 't 'Was vooral voor de gezondheidr der kin.
deren Leon, Bernard, M.rJo.. en Bertha. Met
mijnheer en mevrouw Boudewijns was dat een
gezin van zes. En ook de meid kwam mee. Zoo'n
drukte op de boerderij en in Oogstmaand !

Maar de heer Boudewijns, die de eigenaar der
hoeve was en deze aan Michiels verpachtte, had
aan 't eind van den boomgaard een buitenhuis
laten bouwen. 'Daar vestigde de familie zich en
mevrouw en Tiene, de me,id, deden zelf het huis-

' houden. Boer en, boerin Michiels hadden er dan
niet veel drukte door. En ze vonden d,ie over"
komst elL jaar wei gezellig want mijnheer en
mevrouw Bonrdewijn,s waïen eenvoudige, vrien.
delljlce menechen en hun kind,eren speelden, met
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die van den boer. De familie Boudewijns liet
zich niet voorstaan cp haar"rijkdorn.' 

''t1'''1yæ voor Jan en Klara een heerlijke afwis-
seling, want ze woon'den hier rnaar eerrzaam.

De meiden van de hoeve hadden het buiten
huis duchtig geschuurd' en flink gelrreht. Het
stond klaar orn d,e gasten te ontvangen.

En zoo brak dre groote d,ag aan.
I{e,t gezin van den lanclbouwer gebrui}rte iret

middagmaal.

- 
Dries., zei boer Michiels tot den knecht,

onr drie uur zult ge dus rnet cle kar naar de tram
rijden. Mijnheer Boudewijns kontt te half vier
aan. Torg dât ge op tijd zijt.

- 
Goed, baas, antwoordde de knecht.

-: Vader, mag ik dree,? vroeg Jan. i

- 
En ik oolc? voegde Klara er bij.

* Ja, stensde Mi.chiels toe. De kar is grooi
genbeg. De farnilie,. treft goed weer, en 't ziet er
wel naar uit, dat het zoo nog Èen tijd zal blijven.

Op dat oogenblik sta.k e,en man ziln honfd naar
binnen. Hij had blond haar. Voor de frischheid
stond.d'e voordeur open. : ,."

- 
Baas, klonk het, kunt giï mij niet ren pae*r'

bossen stroo verko,open?

- 
Neen, antwoordde F,4icLiels }ioriaf.

._ Cij hebt er toch nog...

- 
Dat gaat u niet aan!

'* Ik zal het betalen. Ik kom niet bedelen,
hernam de man, als wat beleedigd.

T Ik v'erkoop geen stroo! snauwde Michiels.
ûij rnoet nie,t langer zagen.

- 
Mijn, geld is toch zoo goed als dat van een

ander baas! 't is niet valsch, hoorl
:- Wilt ge nu ophoepelen?

- 
Ge zijt een vriendelijk mensch, en zeer be-

leefd. Ik spreek u fatsoenlijk aan en ge blaft me
toe als een hond.

r- En zils ge nu niet verdwljnt zal ik dren hond
eens tros laten. Ftroor, hij blaft al.

De man vertrok, dan. Vrouw Michiels keels
haar rnan verwonderd aan. Deze was toch nooit
zoo norsch en altijd zeer dienstvaardig. Ook de
lcinderen schenen onthutst.

- 
Die kErei zwerft hier al een paar dagen

rond, nu alleen dan met een paar under" snt'ritlrs,
wier gezicht mi;'niet bevalt, sprak Michiels" Ik
geloc,f, dat ze in den ,schaapssta'l van Karels 1o-
geeren en daarrloor zullen ze zeker stroo noodig
hebben. Ik.vertrouw ze niet en houd ze voor
vreernde smokkelaars. Daarorn .wil ik er niets
rnee te maken Freï:ben, vertelde iVlichiels.

- 
\,/ss morqen stond die blohde bij Peet, zei

Dries, de knecht. Ze w'aten in druk gesprek.

- 
Daar hebt ge 't al ! Peet kent al zullc ver-

dacht volk en varr, hern we,ten we toch, dat hij
niet eerlijk aan zijn 

3ï **t, hoe huichelaeh"
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tig braaf hij zich ook kan voordoen. Die blonde
zal hier voor duistere zaakjes zijn.

Ze woonden bij de grens en dicht bij de zee.
Voor veel goederen die van Nedenland naar Bel-
gië of omgekeerd gebracht werden, of die men
naar En,ge,land verscheepte, moesten invoerrech-
ten betaald, wqrd€n. Men moest die aangeven bii
d,e tolbeambten, welke langs de grens hun kanto-
ren hadden.

Smokkelaars vervoerden zul,ke waren in het
geheim en wonnen er veel' geld mee. Listig en
stout bedrogen ze de ambtenaren. Dat gebeurde
meest in, den nacht.

Menschen uit de streek deden dat, maar ooF
vreemde,lingen"

Jan hoorde ,soms van die smokkelverhalen en
hij luisterdle eï gaârne naar. Hij sprak zelfs wel
eens met Peet, die beweerde dlat srnokkelen geen
oneerliikheid wae.

Het maaliliep ten einde en men praatte niet
meer over den vreemden blonden man. Na nog
een ruetpoos in de schaduw van den boomgaard
ging ieder aan 't werk. Jan en Klara hadden va-
cantie, Ze hielpen dan ook wel een handje thuis
of op het veld, maar vandaag mochten ze vrii
rond loopen. Toch moest Jun een potje eten
brengen naar een zieke vrouw aan die dui,nçn.
Moeder hielp arme en, zieke menschen.

Toen Jan zijn O"*"ndeed, zag h.ij in een

boechje plots den blonde. Deze had een vuurtje
gemaakt. Op een paar steenen stond een pan-
netje te sissen. De man bereidid,e zeker zijn mid;
dagmaal. Hier in het bosch leek dat wel op de
woudloopers, waarvan Jan boeken gelezen had.
Van achter een strui,k keel< hii toe. Nu en dhn
prikte de blondle met een, vork in het pannetie.
Na een poosje nam hij het van het vuur. Uit een'
grauw zakje haalde hij een stuk brood, En hij
begon smakelijk te eten. Het pannetje bevatte
stukjes vleesch. Zeker had de blonde een wild
lconijn gestroopt.

- Die man heeft toch een avontuurlîj:k le-
ven, dacht Jan Michiels. Met Leon en Bernand
Boudewijns, zal ik ook zoo eens een maal in.het
bosch houden. Dat zal plezierig zijn.

Hij maakte zeker gerucht want plote sprong
de blonde op. Jan, schrok. Eer hij wegloopen kon
stond de man bij hem.

- Wat doet ge hier? vroeg die blonde.

- \fis1e, niets, stameldb Jan.

- Gij bespiedt me. Ge wilt zeker aan den
boschwac\er vertellen, dat ik een vuurtje stoolc"

- Neen,, neen,!

- Wat doet gij hier dan)

- Ik heb eten gebracht naar een zieke vrou\ /.
Ik zag'u... en ik vond dat vuurtje stoken en uw
potje koken zoo plezierig.

- Plezierig!
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- J", 't is als in de boekon van d'e woudiloo-
p"rr, t.rtolgde Jan, die zijn vrees nu verloor,
want de vreemdeling zag er niet kwaad uit.

:- Smokkelt ge misschi'en? vroeg de'blonde"

-= Neen, maar ik ken Peet toch, hernarvr Jan
om den man gunstiger te stemmen'

7.,Praat niet aan een boschwachter over mii"
Die kerels kunnen nog niet verdragen dat ik wat
hqut néem, al is eï genoeg...

,- O, ilc ben geen verkliklcer!
'--- p61 is flink.. ' Dan berr ik ook niet br:os

[trogen ti,rageir, maar iiet was nu Voor de déri;
komst dbr gasten.

Om drie dur stondl de groote kar gereed; bé-
spannen mot een kloek paarC. En in blijde stem-
ming vertrokken de kindieren, langs den Oost-
hoel< en het Kalf, waar de molens diraaiden in de
bries, welke de warmte temperde.

Knokke was toen niet als nu, zoo uitgebreià
en druk bezocht:'De badplaats Zoute bebtond nog
niet. De Lippenslaan, nu een prachtige weg, rnet
groote hotels, villa's en winkels aan beide zijden;
wae toen een gewone baan naar db zee, door de
duinen. Op den dljk stond slechts een hotel. In
den Zomer reod een paardbtram van het dorp
naar de zee. Voor den rit betaalde men tien cen"
tiem.

Om Knokke te bereihen nam men te Brugge
of Heist de buurttram, die enkele malen per dag
traag heen err weer stoomde. De meeste gastho-
ven waren nog op het dorp.

Sedert is dat alles veel veranderd. Maar vader
Michiels had zelfs nog geweten, dat het gemoen.
tehuis op het gehuch,t het Kalf in een herberg was
gevestigd, meer dan een half uur vân de lcerh.

Dries was bijtijds aan het dorp. De tram moest
n'og aankomen. 't Duurde echter niet Ltg of
luid flu,itend reed ze binnen.

- P66v zijn ze! riep Jan.
Hij had de familie Boudewijns al gezien. Maar

-7-

op u....'Jan 
traeede dat de blonde hem zott herkennen

ali d. zoon van de hoeve, waar hem stroo was

gewèigerd. En daarom trok de rnaap n-r heelt
- 

Hij-vond den blonde toch een me 'iwaardig
man:, Vader was te hard geweest voor hem'

meende,Jan. Smokkelen was geen kwaad' Dries

i..J lt*,-"oh wel "o:.,,' Jan besloot aan vader en

moeder niets ,::: zeggen overuitin ontmoeting'

iù"il""" "r' 
B"rt"ià wilde hij dan dien blonde

e€ns,nagaan' 't Kon een heerliik avontuur wor'

;;l MJ"t ails vader 't wist, zou hij 't verbied:en'

ïis """i, goed, als kinderen geheimen voor hun

;".il tt"UË"". Doch Jan' dacht draaraan niet' Hij

hJ,srcot nieuws',,oo1 du l<amaraden uit Gent'.-Ï;;;-É 
thuis kwam, zei rnoeder' dat hij en

Klara hun Zondagsche kleeren moeoten aan-

;;; Z. ro,rd.n dle n'atu'urlijk niet alle dagen

-6-
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zeo ira *urr.j"r, scireiding, oo"id. hij rhh te vef'
Iegen om te wuiven. Klara stak echter haar hand
oP_,..

J"*... Klara! klonh het ui,t d)e tram.
Leon en Bernardt waren zoo bloode niet, maar

uitgelaten over db vacantiepret, welke nu begon-
n'en was. Ze hadden zoo lang naar dbze reio uit-
gezien en de dagen geteld.

De tram stond stil. Mijnheer Boudewijns stap-
te het eerst uit.

- D.g Jan, dag Klara... Ha, dat is Dries...
En thuig is zeker alles wel? Hier zijn we, zei hij.
Dries, we zullen de koffers rrraar eens opladen.
We hebben een heel vrachtje mee.

- Ik zal de kar wat dichter bij zetten, mijn-
heer...

Mevrouw, Leon, Bernard, Mandâ en, Beitha,
stegen oo'k uit en hartelijk begroettetr ze Jan en
Klara. De jongens hielpen om de bagage te la-
den. Mijnheer zette zich naast Dries. Mevrouw,
Bertha en die meid, namen plaats op de achter"
banlc, en de anderen zochten een plekje op en
tueschen de koffers. De kar reed. heen. Onder-
\4'"ege deelde mevrouw chocolade uit. Mijnheer
praatte met Qries over den oogst van dit jaar.
Hij was zelf fa,brikant, maar wist toch ook heel
wat'var:; het landrbouwbedrijf , Leon en Bernard
waren al gguw met Jan in gesprek en Manda
praatte met Klara 

_ E _

Jan had al dadelijk over den blonde willen be-
ginnen, maar hij zou wachten tot hij met de jon-
gens alleen was.

Vader en moeder Mi,chiels 5tonden op den uit.
kijk. De ontmoeting was hartelijk.

In het buitenhuis had een meid van de hoeve
brood gesnede,n en de koffie opgeschonil<en. De
reizigers hadden honger. De familie Michiels liet
hen nu alleen, om alles wat op orde te stellen.

Vier welcen vacantie buiten ! Mijnheer Boude-
wijns zou'nu en dan naar Gent gaan voor zijn
zaken, maar mevrouw en de kinderen konden
ongestoord van hmn vrijen tijd genieten. De ou-
ders ware'nr liever hier dan op d,e badplaats. Ze
vonden het er rustige,r en vrijer.

't Duurdle niet lang of de Gentsche kinderen
kwamen buiten. Met Jan en Klara bekeken ze
eens de hoeve. Maar de jongens wilden dan naar
de, duinen en de zee. Jan gir,g mee. En toen
sprak hij over den blonde

Leon en Bernard luisterden met belangstel-
ling toe. Wat klonlc dat verhaal romantisch. Ze
hadden ôok van woudloopers gelezen. En hier
waren de bosschen en duinen zoo eenzaam!
't Leelç wel of ze in een vreemd land waren. Jt,
ze zouden ook vuurtjes stoken en den pot berei-
den. En ze moesten den blonde bespieden! Dat
kon zeer avontuurlijk worden. Ze keken al rond
oI ze den vreemden man niet zagen,

:9.-



- We moeten patroeljeeren, zei Leon" Ieder
gaat een anderen kant uit. 'We sluipen door de
struiken. Nu en dan geven we elkaai seinen,

- Hoe? vroeg Jan. Fluiten?
Neen, want dan zou de blonde dad,elijk

weten, dat er menschen in, de buurt zijn, en hij
bespied wordt. Hij kan zich dan verstoppen. 'lVe

rnoeten een vogel nabodtsen. Dan heeft hrij er
geen et'g in.

- O, als de zeemeeuw, hernam Jan.
Hoe schreeuwû die? vroeg Bernard.

Jan deed het voor. En na eenlge oefenfng had-
den Leon en Bernard het vast.

De knapen bepaalden nu de te volgen rich-
ting en ze gingen van elkaar. Het duurd,e niet
lang of drie zeemeeu\ ren schenen in het boech
verdwaald en dtaarom te krijschen. En de jon-
gens vond,en elkaar terug en scheidden dan wrer.
Ze klommen zelfs in boomen, ofschoon ze daar"
door in het bosch geen ver uitzicht kregen. Z,oo
hieldcn ze zich een uur bezig, mâar ze bemerk"
ten geen spoor van den blonde. Vat teleurge-
steld l<'wamen ze opnieuw bijeen.

- Misschbn slaapt hij, om van nacht uit te
trelcken, meende Jan Michiels.

- Dat zal wel zijn, oordeellde Leo'n.
Maar plots schrokhen ze alle drie, Eens-

LLpo \wam de blonde van achter een ctruik.

* lCI *

"*=- Vel" j,ongene, wat voert gij hier allernaal
uit) vroeg hij.

- 
Sp"l*p, antwoordde Jan.

- 
Speell ge dan zeemeeuw, want ge doet dien

vogel na?
_ 'we spelen woudiloo,per, hernâm Jan.

- 
Za.o, zo,o, en ge zoekt rn,ij! Ik heb het wçl

bemerkt. Z*g me een,s: wie heeft u dat b'êvo-
Ien?

-_ Niemand, sprak Jan.

- 
'We zijn op avonturen, zei Leon

- 
Maar wat moet ge dan van mii hebben?

De jongens wisten niet goed .wat daarop te
antwoorden.

- 
Toe, laat hoofen! drong de blonde aan.

I-leeft een b,osehwachter er u op uitgestuund- en
rnoet ge mij. aan hem verklappen?

- 
'We zijn geen venâdersl beweerde Leon

verontwaardigd.

- 
Neen, zoo gemeen zouden we niet hande"

len, voegdre zijn broer er bij.

- 
Maar waarom zocht ge me dan) Ik ben nu

hier. 'Wat moet ge van mij hebben, ale ge geen

klikkers zijt?

- 
frfigls, sprak Jan Michiels.
Gij hebt mij vanmididag ook al bespied en

nu hebt,ge er uw vrienden bij gehaald. Wat be-
te'ekent dat? vroeg de blonde.

Wij bewonderen u, antwoordde Jan"* lt -



*,Ja, we zouden oolc zoo in het bosch wi{Ln
leven, beweerd,e Leon. Dat is avontuurlijk.

- 
Or is het dat.? Loopt nre.toch niet te veel

in den weg, want dan zou ik kunnen boos worden.,
Het gaat nriemand aan wat ik doe, al mag ieder
het weten.'Opgepast!

De blonde verdween en d,e, jongens waren nu
ook haastig om het bosch te verlaten. Pas to€n
ze weer in de open vlakte waren, spraken ze.

- 
Dat is een sluwe vent, zei Leon. Wij had-

den hem niet gezien en hij wist alles van ons. Hij
heeft on's bespied. Hij had onze kreten gehoord.

- Ja, 't is waarl erlcen'de Jan. Hij moet een
slimme smokkelaar zijn.

- 
We moeten,toch eens nagaân wat hij uit-

voert. Dat zal zeer avontuurlijk zijn, sprak Leon.
* Maar dan dienen we in den nacht buiten

te zijn. Als hij smokkelt, doet hij 't n,iet over
dag, zei Bernard.

' : Willsn we vannacht opstaan? vroeg Jan.
De Genteharen belceken hem wat ontsteld

aan. In den nacht buiten loopen...

* We moeten het stil doen. Ik kan gemakke-
lijk uit mijn bed geraken, zoncler dht iemand het
hoort. Ik weet waar gij slaapt. Ih zal een ladder
tegen den muur zetten en ge klimt dan door het
raam. Dat zal n.og eens een echt avontuur ziin.

't Leek Læ'on, en Bernard tach al te gedurfd.

-12-

, :- T*gen dar h;et rJag wordt zijn we terug inbed sprak Jan. Of ziit gii burg) '--
Bang? Ha, neen,, z"o wilden" de stadsjongens

toch nie,t tegenov,er dezen buitenknaap tit .i f

. - 9?rS ben il( heelemaal niet, beweerde
I""eon. Maar vader zou erg kwaad zijn.
_ - Maar hij zal .r niets van weten, verleidde
J.n.

Hij sprak verder over zijn voorstel en toen ze
aan de hoeve kwamen waren Leon en,Bernard
iæsloten aan het groote avontuur mee te dben.._ Maar monrdje toe, ook bij de m.i{"sl
waarschuwde Jan Michiels.

- 
Natuurlijk, zei Leon. Manda en Bertha

zouden alles verklappen.

- 
En mijn zuster kan ook niet zwijgen, oe-

weerd'e Jan. Het is ons geheim, en wie wlet, wat
we zi,e,n, en hooren. Die blonde is misschien een
srnokkelaar, maar hij kan ook wel de kap,itein
van dieven zijn,

- Zeeroovers, meende Leon. Hoe zullen we
ûns wapenen? vroeg hij.

* Ik zal drie flinke knuppels gereed leggenn
beloofde Jan. Om elf uur kàm ik u roepen.ïaat
uw raam open.

Ze spraken alles in bijzonderheden af.

*.lg -



ii.

L"ot 
"r, 

Bernard lagen op een bovenkarnêr, ûrr
€rÊïl ïêâfir had in den zijgevel. Ze sliepen n!et,
'maar fluisterden over het te verwachten avont'
uur. Ze waren zenuwachtig. Liever, zouden ze

het plan opgegeven hebben, rnaar dat belcenden
zè niet voor elk ,ze rvilden niet flauw lij-
ken tegenover Jarl Mr'chiels.

._ Ik lroor iets, zei Leon zacht.

- Ja, Jan zal daar zijn...
Ze hielden den adern in. En even llater sprak

Jan op gedempten toon cloor het open geTaten

venster:

- Ik ben hier. Zij,t gij klaar?
Zacht stondr:n a"'CË",t"ft" jongens op. Ze

hadden zich niet uitgekleed en zelfs stil h,un schoe-
nen meegenomen. Ze klornrrten door 't raam en

dtlalden de ladder af. F{a, wat wes het-nu vreçmcl
in het d,onker, op de hoeve.

- Hier zijn de knuppeis, zei Jan. We lr'irn-
nen dadelijlc vertreltl<en.

-- Ik zie niets ! hioeg Leon'

- Wacht, dat zal rv,el beteren. Volgt rrre

maar. De'hond zal niet blaffen.
Ze hoorden het di*r. io"h aan zijn kettTng ruk-

ken. Maar Jan li,ep ereven heen en 
'streeld'e het

zacht.Dan kwam hij bij de anderen terug. Ze ver-
iieten de hoeve en werden nu lsat gewoon aan

-14-

Ce duisternis. Vaag bernerkten ze boomen Ên
.truiken. Een hutje aan de duinen blonk zelfs op
't donker met zijn witten gevel. Vreemd wag
tq'ch alles nu... Li,ever zouden Leon.en Bernard
terug naar bed gekeerd zijn. Ze vonden het
avontuur zoo al well'eijes. Maar ze durfden het
diet te zeggen ,'- , 'Waar gaan we nu eigenlijk heen ) vro€g
Leon.

- 
Door 't bosch naar iret strand. trk ken een .

piaaùs, \raar de srnokkelaars d,ikwijls samen ko-
rnen! antlvoa;rd,cle Jair, die .in srnokkelverhalen
daarvan wel eens iets had gehoord.

'--,ft4s61 we zullen niets lsunnen zien in het
L,usch, mce,nde Eernard.

-.- Ca rnet_mij .rlee... Ik zal den weg wel vin-

'len, hernam Jan.
Ze kwamen aan cïe c-lennen,en men zag er g€en

hand vô6r oogen. M,aar Jan hield van av,onturen.

- 
Il< heb een touw rneegebracht, zei hij. We

hcirden het alle drie vast. Ik stap vooraarl en g,e

hebt me.rnaar te voigen.
Leon en Bernard bewonderden hun vriend.

Die dacht aan alles. Ze hielCen het touw vast,
rt)aaï ze stootten toch wel eens het hoofd aan ,een

tak"
't Was een lange tocht en Leon en Bernard

vleqsdqn ai" dat Jan dwaalde, maar,ze'i<wamen
eiodelijle aan de duinen en stalçen die over.

. @1.5*



Zoo bereikten ze het strand. f)e zee ruischte"
Het was hoog water.

-_ Nu dezen kant uit! kommandeerde Jan.

- 
We zullen den blonde niet vinden, spralc

I-eon, die aan zijn bed dacht.
_. Ge kunt niet weten, hernam J"r. Laat

ons niet te veel praten. Ve hebben met een slu"
wen kerel te d,oen. En houdt uw knuppel ge-
reed! We rnoeten ons n'iet laten overvallen.

- 
Is 't nog ver? vroeg Leon na eenigen tijd.

- 
Neen, lichtte Jan in.

- 
En als we nu eens tolbearnbten ontmoe-

ten, zullen die denken, dat we smokkelaars zijn,
zei Bernarà. Ze kunnen ons dan wel gevangen
nemen.

- 
Wel neen, sprak Jan. lk ken ze. En ik zou

zeggen dat we hen helpen. Dat is de waarheid"
Wees niet bang!

- 
O, bang ben ik niet, beweerde Leon.

- 
Heelemaal niet, voegde zijn broer er bij.

- 
Den mond houden, vermaande Jan.

En weer gingen ze verder. Zoo kwamen ze
aan een inham van de zee. Het was het Zwin,
alles wat er overbleef van de voormalige golf,
die naar Sluis en Damme liep"

- 
Hier komen de smokkelaars samen en nll

lnoeten we ooïen en oogen open zetten, fluister-
cle Jan.

FIet water Fpocldç in kreeken en geulen. Leon
* 16-

kreeg een paar natte voeten. Hij sprong achter-
uit.

- 
We zullen hier verdrinken ! schreeuwde

hij verschrikt.

- 
Wel neen, zei Ja.n. Doe wat ik zeg. En ge

maakt te veel lawaai. 'W,e moeten nu in de rich,
ting van de duineu. Als 't noodig is, zullen we
schoenen en kousen uittrekken, om door een geul
te waden. Die is niet diep.

Maar 't duurde niet lang of ze hadden alle
drie natte voeten, want in 't donker kon Jan de
geule'n niet onderscheiden.

Eensklaps stonden, er vier mannen bij hen.'Wat schrokken de j,ongens! lernand l{chtte bij
met een lantaarn, die hij van ond.er een mantel
haalde. Het schijnsel viel op de bevende knapen.

- Jr, ja, ik had het wel goed voor, dat er ie-
mand, riep, zei een der manneR. Ha, ha, 't zijn
weer die jongens, vervolgde hii nijdig. Die groot-
ste bespiedt me nu al voor de derde maal. Ge-
bruiken de douaniers dan kinderen)

Jan schrol< nog meer. H,ij herkendc den blonde.

- 
Als we ze laten loopen, verraden ze ons,

vervolgde de vreemde kerel. Misschien zitten e
tolbeambten al dicht bij i

- 
Neen, wij hebben er geen gezien. En we

zijn ge'en verklikkers, stamelde Jan.

- 
Houdr uw mond! Ge moest nu in uw bed

liggen, zei de biond,e- 
Yr.j"*"n 

ze rnee in {e
,n \t T, ,-

i

I
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rr-o-ot, tot alles afqeloopixr is, riprala hij tc,t zijn
makkers.

=-. .ia, natuurlijk ! sternr-le r1ï nen loe. .We
rnseten voorzichtig zijn.

- 
Straks zal iL ze'*,'el etr-,s o,n,-]cil'ragelr" Nu

rnoeten we <Ie ladirg naar ,:Te slflgp b.reng*n. I)c
boot dient te vertrekken.

l.eon Eoudewijns scb.e,en Ëel hcst ziin geda.r:.ir-

ten bijeen te te hehber. i\r{et ::lin linup',:el Saf hii
den blonele een sl,:.g es, to:-r,: Ii:n hi; v'i i:g, {ie a,n-

deren toeroepenri h.',nt te r.otr.g':n. F.4aar ..{.r: qve'
rige srnol<kelaars gïÊF*rlt Belnardl en ,]**"n vast.
zoodat ze weerlccs vr/âtieî.

f)e blond,e l"rad eer 3evc:1ir::t"t lilai: a1r

schouder gekregen eï']. vitas '.,"cedc;:r1.

- 
\ls61uit, jaa.::-l dc sch:!:ne:r ir rlc b':ct!

hij. Geen getakn!
** Ik wil naar nrijn ,;a,:il- l ,:r:lii'ei'de Eeirlarrci.

- 
'We zuilen i:iei::; r'c;:.,:i:,,:le,;1. C, liat ons

naar huis ga.an! s.rnee],ite .lan"
__ Zwijgen, of v,'e :,,icfu.:11 ?l r;l3t cl;li kot: in

een kreek! dreigde de l:1crri.e
Een cler o*oLkoln *rs J,:i,:e$ au.;r la'r''J' Dt: arl-

d'eren' die grccTe laatztn s-i;a;';q'3:t, *ler:i'rien de

twee knapen dcor h,:i: '."v'at;r' clli l:r"ln tot a:ln de

borst steeg . Zao L:ererl:fen :e e,.jï-l" b+çt çlie al rnet

smoklcelvtaren geladen- r,v;ill e:-l l:'iel vercler naai'

Ïand lçcn ttrr*, ron'cJer grt-;srJ'tt:inT;^en^ .'Jan en Bern:.'<1 "'nl':r'dr;i *i .rr 1.,hcsche;r' Er
t'l

Cen

zaù a.l een rnen in. De anderen klornmen er ook
i.tii en ze rrs:iden l--een. T{a een half uur bereik-
ten ;re er:1. slo*p. Dr lqr'ngens m'erden r:p het groo',
ter schip ;1'eb;:aclil. Ze rn.reenden. Zulk een avon-
trrur I,.:.r-i."tc:: :. ": nic'i i ,-': i,çacirl..

i-)e scl:ipç::r 1,riri-l ,-lc rlerep huE:rde rvat rr ge,
l>eirrC r,rias.

-- F-lacl ciie lil-ur-..Ë,r,lr aa:i r,t'al qelaten bromde
hi;,"* 

Om cns te veriaden... De ancleren ginder
vervre"{.:î} ci: anngei:rlas:l-rte g,:ed.eren. De tolb,e-
ambien ;jrrol'.cl€ïr i:s cp 'l lijf valien, zei de blonde.

"_ Er is r:'-.r geerr lijcl r.naer orn de kereitjes
wcer ilan Ianrj te 

.Irrc,:.len. 
Lle wind is zwalç en

vi'6r lrct cla:|; i..., -,"ril ." --,1r 1'-':,1ii€,n de kust zijn.
f)a-n ;:,:ceien eie icngt. r,s rnesl naar Engeland, herr
Itnln i. scirill:-,,",r .

-- Ja, claii ;ri:lle;i ;.:e afleer'eri v,oor spion te
spelcn"' *_ C|, L;rerjil or.:s ic:ir g! smeekte Jan. Vie zijn
geen spit r"'c:t!

FiÏna:: I j rr: Tllci:nrr,,.i v;er-clun in het ruirr g€-

stoi:i. Dc rr.-,,,,;:i,.rl ,."; il'l ':e:, C-.k qchegehen en
dr rlc:p z:cii,,r' J;'.c;l .

iII.

L.,ean ',,;a.s lii:ri'r gi:'.rlr:* en plassen geloopen,
iot hij liijr-le rri i i:rtl d',j lri.rini:li Li:r,c'arn. Afgernat

-* I'* *



viel hij neer. 'Hij hoopte dat Jan en zijn Lroer,
zouden volgen. ,Na een poos,is hoorde hij stem-
men. Maar hij herkendb ze niet. Nog smolcke"
laars, anderen van dezelfde ,bende. Leon gunde
zich geen rust. Hij klom op het duin.

- Hoor ik niets? vroeg er iemand.
I-eon, zou zich niet laten vangen en hij rende

het duin af. Hij botste ,tegen een schutting en
deed zijn linkerarm veel pijn. Maar hij wilde
niet talmen, klom over het hek en snelde d,oor
een weide. Hij meende dat er weer gedaanten op
hern a,fkwamen. 'lV,oest stormdb hij voort. Het
was voor koeien, die trier ook in den nacht ver"
bleven. 'W'eer kwam Leon aan een schutting en
hij klauterde er over. Welker, kant moest hij nu
uit? Leon wist het niet. FIij trok maar voort.
Zijn arm deed hem veel pijn.

De streek was hier zeer verlaten. Le,on voelde
zich erg vermoeid en hij zette zich op een dijlc"
Wat was nu allee vreemd! Waar zouden Jan en
Bernard zijn) O, waarom hadden ze zoo dwaas
gedaan om in den nacht rond te loopen?

Leon werd duizelig. Was hij nu werkelijk met
eijn ouders den vorigen middag van Cent geko-
men) En nu hier 's nachts op een onbekende
plaats zitten?

Leon sufte wat. Hij viel in slaap. Toen hij wak-
ker werd, keek hij verbaaed om zich heen. '$faar

*20-.

wao hij nu? De nieuwe dag kwam op. Leon waé

koud en huiverig.
Hij herinnerde zich het gebeurde. Maar dan

had hij hier liggenr slapen. En waar waren Jan
en Bernard? Misschien in bed. Alles zou uitko-
men en vader vreeaelijk boos zijn.

Leon stond op. Hij was stram en eerlt kon hij
haast niet gaan. Zijn arm deed pijn. O, ja, hij
was in het donker tegen een schutting aangeloo'
pen.

Leon keeh rond'. Ginds zag hij een dak. Daar
woonden dus menschen. Hij zou er den wcg
kunnen vragen. Maar toen h'ij in die richting
ging, versperd,e weldra een kanaaltje den weg.
L.eon liep er langs; hopend een brug te vindbn.
Zoo raakte hij verder van het huis af. Aan deze

zijde bemerkte hij een torentje. Daar was dus een

dotp. Hij stapte dien kant uit, over de weiden en

ahkers. Dikwijls moest hij een omweg makcn,
om over een breede gracht te komen. 't Duurde
wel een uur €er hij aan 't dorp kwam. Het heette

Retranchemen!, en was hier de eerste gemeænte

in Nederland. Leon ging een herberg binnen' De

waardin was pa$ op en keek vreemd naar den

bezoeker.

- Jenge heer, ge zijt al vroeg op wand'el,

zet ze.

- 
Ik. ben verdwaald... al van gister avond,

antwoordde de knaaP. 
U *



.'- lijt gij d;rn v;,rtnacht buiten geweeetl

-* ja...
*_ \,/sn\À'6ar komt ge?
** Ik iren nu te Knokke.
-_ O, to". . En heel clen nacht verdwaatd?

I lse kan dat?
*_ fg1"s1 in 't bosch.."
._ O, ja,.. en aian is 't donker geworden en

rltijd verder gedoold. . .

.- Dan ben ilc in slaap gevallen, hernarn

Leon, die niet oriçr de srnokkelaaïs en de zucht
nâa.r avontr.rren wi'lde praten. Waar is de. weg
naar Knckke? vroeg hij'

-- 0, dien zal ik:u rvijzen' I\4aar eet en drink
eerst wat.

Db arm d'eed pijn. Ë.n Leon wilele er eens nâa;:

zien. I-lij trok zijn jas uit'
* U; *r* i, blauw en gezwollen, zei de

vrollw. Zijt gij geva'Tlen?
*_ lk ben tegen een schutting aangeloopen'
* lk zal een doek met water en azijn om uw

arrn doen, spra< d'e waardin.
Ze hielp hem.

- 
L".i uw arm -bruiten tle rrrouw, ried z'e

Lôorr' ***- Dat zal u verlichten'
7.e gal hern eten en warïne koffie' En dan wees

ze cleJ weg naar Kn'olcke.
L*ng"uam lvandelde Leon he'en' FIij was toch

s6ô moe. 't \ffas nu al rnolop ochtend'
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ry.

- 
De jongens zijn ai uitgegaarr, zei rnijnheer

Boudewijn's, toen hij Leon en Bernard had wil-
,len roepen. Ze moesten zeker eens vroeg aan zee

uiin.
* Maâr zonder eten, sprak inevrouw"

- 
iO, dan zullen ze s,tvaks te smakelijker ont-

bijten.
Na het eten dee'd, mijnheer Boudewijns ook

een wandelin,g. De meisjes l:egav'en zich naar
Klara. Op d,e hoeve miste men, Jan ook" Maar
taen Manda zei, dat haar broers eveneens weg
vrâren, meende vrouw- IVlichiels dat de. drie jon-
gêns eens vr:or dag en dauw naar 't Llosch waren'

Mevrouw Bouc{ewijns zat aan. tafel te lezen,
toen Leon zeer bedr,emmeic{ binnen trad. Zijn
*oàd*" keetr< herr verbaastl a,.an. I-,ean z.ag zao
ble,ek. En waarorn hing zijn iintrcerr'nouw los?

- 
lsçn, wat is er? vroeg nter/rott1l/ Ro,ude-

wijns. Hebt ge een on'geluk gel-rad)

- 
Mijn arrn d.oet zoo'n pijn! kloerg cXe i<-naagr

en hij bego'n te schreien.

-' 
Ziyt gij gevalÏen?

__ Tegen een hek gerlcopen.

- 
En waar is Bernard?

Toen begreep L'eon, dat z;jn bvaer nng niet
tiruis was. rHij werd zeer a:ngstig. E,n hortend eri

stooten'd vertelde hij het 'gebeurde.
-- lt.*-



Mevrouw Boudewijns schrol.. erg,

- -: '! Begin,t hier goed met u ! sprak ze. En wij
die dachten dat ge een vroege ochtendwandeling
deedt.

Ze ging aan de deur en riep Manda.

- 
Zoek vader, en vraâg' ook aan baas Mi-

chiels eens te komen, ,beval ze.

- 
Is er wat gebeurd? vroeg Manda.

- 
De jongens zijn ergens aan 't dwalen. Toe,

talm niet!
Michiels verscheen dadelijk. En mevrouw

deed hem 't zonderling verhaal.
De boer schudde 't hoofd.

- J.r is altijd zoo avontuurlijk... waar rËg
hij nu zitten, de rakker! brornde hij. Zich met
smolckelaars bemoeien. Wacht, ik zal naar Peet
gaian. Dat is ook zoo'tr nietwaard, die rond
ewerft, als eltr< fatsoenlijk man te, bed ligt.

Boer Michiels vertrolc. Een eind van db hoeve
bemerkte hij mijnheer Boudewijns, die door
Manda nog niet gezien was. Hii vertelde hem 't
geval en mijnheer schrotr< ook.

- 
Waar kunnen Jan en Bernard dan zijn ?

vroeg hij.

- 
De smokkelaars moeten ze opgesloten

hebben, want Jan zou anders den weg naar huis
toch al gevonden hebben. Onze menechen zou-
den dat niet doen, maar er liepen vreemde kerels
gond, 'Wat staken de jongens ook in hun hoofd!

.,- Z4 -

Laet on* hu naàr *.r kurel gaân, Jib d€ vre*mdc
kornuiten lsent.

Ze kwamen aan een hut. Michiels stak de
deur open. Een man zat te eten.

- 
Dag baas Michiels en mijnheer, zei hij"

Wat is er van uw dienst]

- Peet, wat is er me,t mijn Jan en een and'eren
jongen vannacht gebeurd? vro€g Michiels.

- Met uw jongen gebeurd? herhaalde Peet.
Maar driftig greep Michiels hem bij den nek.

- Spreken, geboocl hij. En anders sla ilç u
zoo plat als een cent en dan sleur ik u naar de
politie.

- Boer, boer, ik zal u zeggen wat ik gehoord
heb, kermds Peet.

- Rap danl
* Er zijn smokkelaars geweest, dic ik niet

lren. En ze kwamen drie jongen,s tegen. Ze heb-
ben er twee meegenomen in d'e boot. De derde
js gevlucht...

- En waâr.rnoesten die bo,oten heen)

- Misschien ergens nââr Holland, maar ik
wèet het niet. Ge den'kt t'och n,iet, dat ilc er bij
ïras.
' 

- 
Ge liegt! Ge kent dien eenen vreemden

klant, een blonde. Ge hebt er mee gepraat.

- Dat is waar... Maar daarom ken ilc hem
niet. Die mah vroeg rre den weg.

* Leugens! lUaar zijn de jongene)
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Boer Michieis gaf Peet een kiap.
-* Sprehen of ilc dorsch *p " .iu op

verzekerde hij.
graan i

* Ik zal er de ,politie bij halen, sprak mijn-
heer .Boudewijns. - 

,Toen vserd, Feet n,og banger.
*. Ik zal de volle waarheid zeggen, hernam

hil. Ja, die bloncite is een smo.I<ke,lÀÀr. Hij moesr
iiesschen dranlc naar Engeland brengen. 2e wii-
clen de laats,te vracht rnet de roeiboot naar de
aloep in zee brengen toen de jongens kwamen.
[]e blonde hieid ze vo,or spion".rr. En hij heeft
ze meegenornen in de Lrooterr. Een liep weg..* Dus gij waar,t er bij ?

* Toeva,llig, rnaar ik had er niet,s mee te ma-
ken, Frield Peet vol.

- ëij" d,e jongene dan rnee nâar Engeland?
vroeg Michiels.

* Ik weet het niet.." Ze r.ullen ze wel ergens
aan wal gezet hebben.

* Maar dat is vreeselijkl rieçr mijnheer Bou-
elewijns uit. Die kereù moet dcior de politie ver.
hoord worden.

* Ik heb er seen schuld ;,an I kreet peet"
Vlug gieed hij langs Michiels heen en storrnde

cie deur uit. Men kon hem niet meer pakken.

Beudewiy"ns. Waar zijn de lcinderen? Dielschel.
metl kunnen ze wel in zee geworBen hebben!

-26*

* fisgn, neen, steek dat nlet in uw hoofd'
__ Ik ga dadelijk neiar rle Po'iitie'
Michiels oordeelde dit ook 't best'

- 
Vertel alles aan mijrr vrouw, TTIaar voor-

zichtig, hernam Boudewijn's dlie de rïanen in de

oogen had.

- Hii begaf aich naar 

î"Ot-

De smolchelsloep bereikte iiien avond de En-
gelsche kust. Berrnard en Jan hadden niets van
den overtocht ge,zien. Ze zaten nog' in 't rgirn.
Ze hadden veel geweend en dachten aan de on-
rust der ouders. Een matroos had hun eten en
drinken gebracht, en gezegd, dat ze na een paar
dagen weer thuis zouden zijn.

- 
Dan zuLt ge 't afgeleerd Frebben u met een.

a'n'ders zaken te bernoàien, zulke' jonge apen'
voegde hij er bij.

Â"g.tlg ttten de knapen trijeen' De sloep lag

nu stiT. En 't ging als gisteravond. De roeib'oot

wercl te tvater gelaten'en voÏ ge'laden met kistjes'
Die boot voer dan naar 't iand, dat hier rnet steile

rotsen uit'zee rees. h{en rnoest voorzichtig zijn
er niet op te s'tooten' Ëen man dr'oeg de kistjes
naar het strand, waar medeplichtigen wach'tten'

Maar plots naderde een stoornb-oot de sloep'
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De schipper wilde de zeilen hijschen om te vlrrch-
ten.

- 
Blijven liggen of we schieten ! klonk het,

Op de stoomboot kwamen lichten te voor-
schijn. Het was een politievaartuig.

- 
Hu, smokkelaars ! zei een overste.

De blonde kon niet loochenen. De kistjes ston*
den daar. En een eerlijke kapitein voer een ha-
ven binnen, mâar lag niet zoo geheim2innig te
lossen.

Niemand dacht aan
boo.t was sterk bemand.

- IVe zullen de sloep
de overste.

De ker,els in de roeiboot hadden de lichten ge-
zien, en onraad verrhoed. Ze keerden' niet weer.
De sloep werd naar de haven gebracht, ginds,
rvaâr een vuurtoren zijn stralen uitschoot.

Bernard en Jan hoorden wel lawaai, maâr
vermoeddenr niet, wat er gebeurde. 't Duurde
vrij lang eer de sloep te Dover aan de, kertting
lag. De ,overste liet dadelijk het ruim onderzoe"
ken. Zoo vond men de jongens.

- 
Wat doen die knap*n hier? v'roeg de orr.r-

s'te.
De blonde die vrij goed, Engelsch kende, wi'lde

niet bekennen, dat hij de knapen' als gevangenen
had.

- 
'g Zijn onze scheepsjongens, loog hij.
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tegenweer. De politie-

naar Dover sleepen, zei



* Z,ao" moeten clie ûr:i{. al ";arn eÏat gemeen
werkje mee d.oen)

* Mijnheer, wij he,bhen l:r'etç rr:ilrlaa.ll! rlep:

Jan weenend uit.
De a:vers'te verstcniT Eeren 

\'q/la*rn:;c},, ii'taar hij
enerlçte wei dat Ëernr:rC en jr:.: niet vr:ij',villig Çle

smol.icelaars cii,endr:n. Â.11,:n r,r:c,',esten- irlee nâi:rr

het bu,reel, en danr den morgen afv"'r,cl:ten.
''s Ochten'ds str;.urde ile ,:veiisïe Gr:1 eeïr i<lerit

vfrn een handeTskantcor. Di.e jn::lg;e ].n&Ir kevlde
Nederlandsch. En eere{, s:n "":c,:rair ;nnest hi3" de:

twee knapen verhr-,r:rtn -i :uti ri:::'d het |teele ver"
haal. De lclerlç. verta."ild,e liet i::r 't" H,"tagelech

** Schurken, br.ridr:l:c1,e d,' otre'rsN:: tot del;
bloncle en zijn gezelle::. û* htbt il niet --îj"
schaam.d tlq"ee lciriciË:ïeil c)Ï; tc iicl"lt*r:. ïi/0,tr1; een

gerneene streetrc.

Na het o,nderzceh", nlci;sle:n .J.e $rurokli.-laars Ce

gev,angen,is in. jar: en xr.ir, triit:liC l:oe-rden rtaai:

het zeernanshuir **ei:ra,-:LL *tr cia.ar '.'riendelijh;
behandelcl. Er gir'g rren ttlfltr{lti:ii-} ri33.'ï T1'*il':lck':"

M.

De farnilies .Br.'*,:ler,r.irrs c:l l,Æi.:l i l-'; h,rdclclr

weer eeïl angstig'r.::l :r:::ïrt cli;crg*L..:;i:ctr-lt. N*g
geen nleur,vs lzan r.ls o1eï'i.11:e,tl:n :el-tr;'::::.T

De ntoeders waren a-".],:rl; vat:, *nrnll. De mr*is-

3es ha'dden ootr< atr "5l*$Teiidi. T-el:n lag ruet

*ren ûnf,zx./*ichtelclen t.im lqooi'tsig te bed. D* polifie
Ixrc{ naviii..g ic"te ir ciccn in de zeeplaa'tsen, . ook
cv,er cle grcrfs, in i''lerierlanci. Ivtaar nergens bie-
l...en tv;ee l'-na3:e,n ;;an wa"l gezet te zijn"

hdarlr dezs nieu",";e clag bracht nieu.ws" Tegen
clen inidiag livr.ar,rr c-;1 ag'crlt op de hoeve.

fuiijnheer Bourl;'i'rijns en h{ichiels liepen hern
{.cgcmoet"-*- Z; .ijri tea'echt, rei cie r.gent. Ze zitten t*
i)over in L,ngelaud"

tr-lij t;rcr;r1,, i:er r.;r;;u.'r,. lir storrd op, dat,Jarr
Michiels en .[ie inalrll i]icirdeli.l;ns xerond,en vrei
in llet reerr:nneh;iiu van L-cvel rl/aren,'afgeliaaid
r,.;aï] een sr,*ciltl:ei,:lc;p cn uË clrr acht riur te
Ûcstend* ï$ud*n maiiL;.,ornen"

__ C.l*cd r,:rj danl;i :'ie5r rnijnhe,er Eoudewijir*
uit en Ïrij Ïàep r:aar huis.

*- Ze;i1,; tc;"cc,.,... {lci, liceft onze gei:ede,n
verlloord,"". ]ilrrrrcl cr-l je;l ;njn gezond en 

"vel"Zr, ::il-ir r: ]11 l--.r.,L:-;i:].r-'" :r..j.e; 1-r;iien vanavonc-l tc
Û:stenic aan.

Zoo verL*kls hij" 'terv;iji'i',1iichi,els het nieuw*
,ran rijn n/rûl-rvi v-er}:,;:aide" iiVat een verlichting!
ûnk cie nre:iie,r "dvijiiÊ:,-I ver:heuigd.

Mijni:r:*r liourie.*;r1rio e:n Ï:aas ûuTiehieis zou"
d{.::ïr n&€rï d)r,,i.te':lrit, l"r,:.:zen. Ze g1gn6*n er aan het
l:ave:n;i.: i;:' . . :- : -t l. ., l:u-; l.erri:warn. I-àoe lius-
ten ie.'.ler: Cer Ï;eicc vi.d;::;,:,,jr.: ::c,on. Ëo' ty*u ol'"g
een {-:"ein, c,:;l Ll;:uqEi': i.r i:evi:ii;er:. ffin daar zCI,u

-* 3i *



Driec staan met de tut. b" Lupit*itt vutt du boot
sprak even met mijnheer Boudewijns. De kna-
pen waren dus veilig afgeleverd. In den trein
verhaalden ze hun lotgevallen. Ze hadden dade-
lijk naar Leon gevraagd.

- Straffen zal ik u niet doen, zei mijnheer
Boudewijns tot zijn zoon, toen z,e bij Dries in de
kar zaten. Uw moeder heeft veel geschreid. Ik
heb evenmin als zij van onrust geslapen. We
hebben vreeselijhe uren achter den rug. Zoo is
het ook bij baas Mi,chiels geweest.

Thuis $/aren allen opgebleven. Mevrouw Bou.
dewijns en haar dochters zaten,op db hoeve. De
meid was bij Leon gebleven.

- 
ps61 zijn zel riep vrouw Michiele uit.

Wellc een wederzienl Er werd gelachen
en geweend, en dhn veel verteld... 't 'Was laat
toen men scheidde.."

Den volgenden dag sprak Michiels ernstig
met Jan en Boudewijns met zijn zoons. En de
jongens voeld,en wel hun' schuld... Geheimzin-
nigheid jegens ouders en ongehoorzaamheid
kunnen erge gevolgen hebben,

Peet was de gren,s over. Op een nacht haalde
hij zijn meubeltjes. Hij vestigde zich in Neder-
land. Zijn gewet'en was niet zuiver. De blonde
en zijn gezelschap kregen in Engeland een stren-
ge etraf.

EINDE.


