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De flrieuqe qilke
ROMAN

door A. E{AlgS
- Sedert van middag niet nreer.

vriend toe.

- Ja, een mensch moet zich beheerschen
erkende Flip. 't Is een harde tijd.

Ze kwamen samen aan o Duinzicht >. Nog
even stonden de verloofden te kouten. Ze
beminden elkaar zoo innig.

Marie trad dan binnen. Dadelijk kwam
haar vader naar buiten. Hij wTlde Flip
spreken... en haalde hem spoedig in.

Deraad begon met een praatje over 't weer.'
Maar plots vroeg hij :

-Zeg Flip, gij zoudt veelgeld kunnen
verdienen.

Geld verd,ienen.

- Ja... Met een beetje durf. Nu en dan
komt er een sloep uit Engeland. De Duit-
schers laten ze door. Maar aan boord zou
een llinke Vlann;sche visscher nroelcrr zijn.*: Lalea de Duitschers eee'Ilngeische

igel.i. En \À,e zou,.ir'n u'cl gek zijn, als wij
rzoo'n kausje voorbrj iaten gaan.

ic srnerige I neen ! ,l -'
| - Neen;,natuirrlijk t lk behoef ,er geen

Itlaat. Nietloogenblik over na le denken. lk blijf rnijn

- SpionagË ol srrruhkel{ran.lel ?

- Wat kln het u l;circien ? Gij moet maar
aan de kust loodsen. b,n dat,is voor u niets.

- En den vijand dienen ? .

- Tut, tut, zoo velen verdiencn nrr groot

Flip verontwaardigd.

- Ilecht I lk zal baas zijn in n:ijn huis.
En nog eens, ge vertoont u rond mijn woonst
niet nreer, oi ik zal andere hulp halen.

-.D.ie der Duitschers ?

- Ja.

- lin ge zegt dat zonder schaamte.

- Loop naar den duivel !

Deraad keerde zich onr en ging heen.
Flip vervolgde triestig zijn weg.

De Engelschman.

Wecrwaren Flip en Marie s.rmen.
En het meisje verteide, hoe vader haar

verbo,len had nog met F-lip te verkeeren.

- O, ik begrijp er niets van I kloeg 2e...
Vadcr is tegenrvoordig'zoo, oploopend. En
Marys komt clikwijls. pîn zittenze lang in

| .'l. katnet. /\loetler zegt niets.. " Gisteren
'*aren er twee DuitscËers bij hen. Vader
verwâcht ze we cr.
, - En ge vernrocdt niet, waarom Marys
zoo veel bij uw varTer kornt en wat die twee
Duitsche'rs willen ? vroeg de jonge man.
r - Neen...
I - tt< weet wat iret is. Uw vader heeft er
mij over gesproken. Hij en Marys gaan met
de DuitsctrerszaL'en doen en ze wilden errnij
ook in betrekken, maar natuurlijk heb ik
met klank geueigerd. L,n Flip vertelde het
gebeurde.*- En daarom wil vader mij verbieden
nog met u om te gaan.

- Ja...

- Maar ik heb hem geantwoord, dat ik
hem niet gehoorzamen kan.

- Dat begrijp ik.

-'tZal dus verdrietig worden voor mij.

- lk had het nooit van uw vader gedacht.
Van Marys verwondert het me niet. Dat is
altijd een schavuit geweest.

- Vader. laatzich verlokken door het geld.

- Bloetlgeld I

- O, ik weet het wel I Ik wil ergeen duit
van aannenlen.

- O, neen, Mrrie uw zuster ?

- Die sleunt vade r. Zii is zeer op u gebe-
ten. Ze kan u niet vr'rdragen.

- Omdat ik maar een visscherberr. Geer-
trui is hoogrnoedig. Ivlaar, Marie, onzelielde
staat hooger dan dat alles. En niemand kan
ons verbond breken.

- Neen Flip !

Zoo sprekend wandelden zein de richting
van het dorp.

- Kijk, die ollicieren zijn bij ons geweest
err ko;rien van avond weer, zei Marie, toen
er twce Duitschers nàderden. Flernel zij ko-

!lwffiæÉ#r

3, sloep door ? vroeg Flip verbaasrl.
I - Jr'.! 

- Dls vtiirt ze v(ror hell ?

D l ': Ll*:*.'ll

- Dat kan ik niet iuiken, hcrnam FIipl - Maar het is verraad...
nijdig, of eigenlijk wel, mompelde hij, ge] - Grootewoordeu... Stemt ge tôe, ja of
ruit<t"iret atiiict ùaar ei van 

'dic 
srnïriËe I neen ! , -,ruikt het altijd

Duitschers zijn.

- Over 't land J:Bebood tle soltlaat. Niet

- uaarmee nefi g9 u

De schildwacht lachte.

- Houd u kalur, lluisterde Marie haariomdat ik weiger een verrader te ziin I riep

meer terug lang
elders vrijen i q

:er terug langs.flet pad I Ge n,oet maaf iland trouw...
lers vrijen i qpôtte hij. | - Dan ku

- Daarmee hebt ee u niet te bemoeien l iis de vriiase

I Uçt llt44l i l4llu ttuuu

| - Oan kunt ge rnijn dochter mijden. Uit
bemoeien I lis de vrijage I

I - 
(iij hèbt het rccht rriet ons te scheiderr,

l\larie haarlomda{ ik weirrer een verrader te ziin I rien



men neir rrrijloe, | -O.,reen... Ditmeisje kde dochter van FIip brachtzijn m€isje tot bij de hoere. lmen- De Duitschers traden binrren en oo(
_FÈuIeinDeraad,geIoollk'sprakeen|denheerDeraad.

der hlilenants groetenjl. Cij zijt toch eenl -Zoo,zool handelt, zeide jonAelinl ongerusl. . I Geertruiharl dc tafelgedekt.der luilenants groetenj{. Cij zijt toch eenl -Zoo,zool .handelr, zeide jongelinÉ ongerusl. . I Geertruihad dc talelgedekt.
dochler vao herrDersad I I Toch keet de vreemdeling wai wantrou-' - Dat heb ik vobr u wel bver. | ,r4arie hoorde fiaarvadetdetr trap opko-

- Wij spreken. met gcen Duitschers, ant- i wend.
)ordde Flip norsch. L4at ons onzen weg I -

Dat heb ik voor u wel over. I Marie hoorde haar vader den trap opko-
Alshij te onredelijk wordt, ben ik erlmen, De boer van Duinzicht had zijn beste

- 
YVrJ ùPrçnçrr.rrrçr Ëççr! vultùLllçrù, drlr-lwçllu. 

-flrùwoordde Flip norsch. L4at ons onzen weg | - Moel gij bij haar vader zijn ? hernam ook nog.woordde Flip norsch. LqAt ons onzenwegl - Moetgij bij haar vader zijû?hernam ook nog. 
- 

I pak aÂnget rokkeû.
gaan en gaat gil tten uwen. ldevlsscher,-' -)i, Fllp.,. Maarcod gave, dat cr gcell -Zllgij nog in \ do[ker? vroeg hij.

Hi liepdoormet Mârie. Eell der oflicierell I -Wiezlitgij eigenlijk ? ruzie kone I iSrèek de kâarseensaan.
wcrd nijdig en wllde den visscher bij den | - lk ga mel de tiochier trouwen, dus beo ' - Wij zijn de schuldigen niet. Wc staa! | De dochler gehoorzdâmde-
kraâg pakken. lal wat van dê lârnille. Maar gii zijteefl En- zulver. i -Gezijtnog nief gekleed.

-Nietdoen, kalm bliiven lrieddeander,lgelschman en moogt genulnditdoorde * 1a... i -Neen,vader,..of gii verbrodt dezaken. Beg,ijpl ge niet dât I Duitschers bezel larid ftometr. t Eensklaps klonk niidig gevlork. | - Komt ge niet nair beneden ?
gij den vrijer jaloersch nHâit? - I -Geziethelwel I -Vad(ilkrcetMâriév:erschrikt. i -Nem, ik doe hetDi.{.

-Gekirntgo3d sprekerr, warrt de zqsterl - Dan is de zaak njet zulver ; want En-l -Stllmalr... J -qnikhcrhaal u, dat ge u kleeden zult.--- Ge kirnt gosrl apreken, want de zqsterl -Danisdezaaknjetzuiver;wantEn-l -SItlmaâr... I -Enikhcrhaal u, dat ge u kleeden zult.
lÊ vriendelijk uoor u. ,geland is mel Duilschland in oorlog. - En Oeeirr,ri I Die is hem gaan halen-l - Vader, dwing me oiel I Waarom moet

- De schoone Geerlrui. l- - Zii[ het u$/ zaken ? - Ze zalons sa men qezien hebben: lltirâar bijzijn ?

- En ik kon girleren legen de moeder,l DeBiltglngdoor. , -Marle,gaoeàrhuisl riep boer Derâad.l -Omdatikhetwil !
die lompe boerin;galant ziji I | . Die mJarinaa r uw vader, bernam Flip. I En gij le.lijkàzeerat, k ruipt âcÏter Lrw du ioen -'l lstegen nijfl geweten I

-MaarvanavdndonlmoetgedeandererDâtlsvoordezâken...Diekerelzitookinlolli flw itinkende hut lvervolgdebii toti Dc boer greep zijn dochter ruw blj den
dochær. Dan isdienijJige kerel er niet bij. ; 't komplot. Hii zalde 6loepzenden... lden visscher. armen opg.denplen toon. hertam hij:
Maar natuurlijk. alsgû flu bcgint net haarl -Zoudtgedenken? ' - Waarom die haat ? vroeg FliD. | - Zult ge gehoorzamen ?
vriier inhethok tesfullcnzrl de dL.eroe u' - Maarnaluurliik lEenEnselschman diel -Omdât ik met u seen- uitarrafls vrilr .- lk kan nlet vader I

ecd kwadd harr loedraten. Luisternaar mij,lnuonderde DuhscÏers loopt,_ln onsaiÊele-{hebben. . _ i Hljsloeg haar, beveleDd nog:
Intusschen wandelden de geliefJen verder. rgen boekje lomt dwalen, en naar uw vâder I - Vroeger mochlen Marie en ik wel om-f - Cehoorzaaû I

- Uw.vader ls verblind, tei Fl;p. llijzou moel l Wàarom zoudrtanders zijtr daD voor/gaa0. En nudeugikal met cena ajet areer- | - Sla mij vader" mÂar ik kom olêt bij de
zijn dochters voordar snlerig bloe,lgeld nietldezakeq lloelk landzijn deugùiet€n. |-IkmoetuJaaroverre€ouiueflqevedllDulischersI'tlsverreâdl
onrzien. En Ge.rtrulzit dle sloebels zekerl -O, kwam vader loch totiDkeer I lceweet,warikwil. I Weerbeuktezijn vuislop haar hoofd.
al toe le lonken I I - Hetleldiseefl leeiilk beest. Oeld ver-l De boer vert.ok enFliD bleet alleen Btaatr.' -Over eell kwartier kor[ ik uhalenl

- O. als dat thuis zoo moei gar0, lrek ik;dienen, dàn vragen velei diel naar de af- ; - Ons 3cheiden kuût Âe toch nltt, mom- 1 ee. als ge niel gereed zij{ I sprak hij met
liever heen Dan wordt lk meiai I I komsr i Ik had g raag dien Bngelschman een s. pelde de vissc her. - lingehouden woeJe, Over ee.n kwartier

Bij 't dorp liield een heer her staande. 't afgeluisterd, màartr-ii tlet niellos. \- Maar verdrietig ging hij heen"
Was een vreemdeling. Hij vroeg in 't Fransch I - Hij was rap weg I

waar mijnheer Deraad woonde. I - Hij wantrouwt mii.'t Zal smokkelarij Weg van Huis.

llrËçrruquçrr wUluUr VYUI vLq Àwq

lhoort ge t

i - O, vader, ik kan niet, ik mag niet !
I n' - tt- , t /r! tr'^---^t-wa2r ûijnheer Deraàd wôoflde: | - Hij wâûhôuwt;ùij. 't Zal smokkelarii Weg yen Huis. | - Over een kwartier I ('t Venogt.)

- Ce zijf een Engelschnân, zei Flip in 'tlover zeezijn. DaaNoorhadden zenij noodig. I ===l_-!!-- ue zijt een tsnSelschnân, zei t lip in 'tlover zeezijn. LlaaNoorhadden zenii noodig. I ===!_-!!-=Engelsch. lFæn vis3cber voor dezee lMâarliever kom Marie was door baar vadel naarb(rveni.1 ---LL--t- n-^^_-- It-_- l^ nl__'cjli: ltrl#iiff:,"ffi1 Ëff""ï"fâÊlJiii:,iîf *"$"ili.*"" 
door rraar vad.- nuo' 

''u"n lÂDothoek l'rans Van de Plas
-Ennoetgij naar mijnheer Deraad ? læn. Kleed u zoo schoon ge kunt, haddei I

-la...zte.l' l- -Enikheberute tiever om, boersezeqd. I opvolg€t:,"'l s: YlIPl.!l49,HE_la...zie'..l_Edikhebelute|ieverorn'boe.sezepd.
De-vrcem lclin; lier hel adres zien. I De geliefden wandeldeo verder. Ma-ar hët rneisjc kleeJde zich nièt en zât i tjertenplaaÉ, Ù' {Klelne.flrarf,tDeËceÀiciin; tier trer artres zien. I De geliefden wandeldeo verder. '",liu'"ïiEii""iri" 

kleeJde zich nièt en zât l Bertenplaats, 8, (Kleine Marki)

- is het ver vâr hier ? vroeg hii. I iù:;ïeiàr";d p;! ;m;n ze àtscbejd.' in;;6;;; c"i"i;";;;;e.J t;Àrffii";;:: :-s Popeninglre :.;


