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De llieuqe $ijken
- ROMAN

door A. ffAlîS
Beschuldigd.

Welk een beroering in het havenstadje
Waterdam... !

Een boerenarbeider die naâr zijn werk
ging had in den Biezenpolder het lijk van
Marys gevonden.

- Peter Marys is vermoord I ging het al
gauw van mond tot mond.- Niemand schier bekloeg den dorpsgenoot,
die zoo'n ongunstige reputatie had verwor-
ven. Men dacht aan de wraak van een zijner
slachtofters.

De burgemeester moest een onderzoek in-
stellen, màar de Duitsche kommandant zei
hem, dat hij de zaak overnam.

Boer Deraad kwam met het nieuws thuis.
Ceertrui, die nog van haar Duitschen lui-

tenant vervuld was, rieP uit :' 
- Dat is natuurlijk de wraak van een

patriot I 't Zal voor Waterdam een leelijk
geval zijn I- 

- Maar 't is een goede waarschuwing
voor u, sprak vrouw Deraad tot haar ntan.
Die met de Duitschers meedoen, worden ge-
haat I

- Marys ver.klikte veel menschen en
daarmee zal ik mii rliet bezig houden.

- Van't een komt ge in 't ander.

- Ze mOeten den moordenaâr maar eens

llink stralfeu. Dat ze hem doodschieten, dan
zal het een waarschuwing zijn voor anderen,
meende de oudste dochter.

- Weet ge nu waar Marie is ? vroeg de
boerin.

- Neen, maar ik zal die wegloopster wel
vinden I

Zijn zwager Lambert stapte het erf op.

- Coeden morgen, groette hij, binnen-
tredend.

- Weet ge 't nieuws al ? vroeg Deraad.

- Van Marys ? Wel hij heelt het dubbel
en dwars verdiend.

* Moet dan maar ieder zijn eigen rechter
zijn, oom ? riep Geertrui heftig.

- Och, 't is een rare tijd. Deraad, dat is
voor u een zeer ernstige vermaning.

- Voor mij !

- Kom, Ëom, ge begrijpt me wel, her-
namde boer uit den Biezenpolder. Ge waart
al de vriend van Marys en zijt die der Duit.
schers. Ik weet alles,,want Marie is bij mij.

- Zoo, is ze bij u t Dan had ik ten min-
ste verwacht, dat ge ze zoudt teruggebracht
hebben.

- Neen, ik kan goed begrijpen dat ze
weggeloopen is. En gij moest u schamen !

Zult ge in uw voornemen volharden ?

- Wat heeft die meid u dan allemaal voor
leugens verteld i'

- Doe nu niet zoo onnoozel. Gij ontvangt
Duitschers.

- En wat geeft dat ? vroeg Geerfrui.

- Wat dat geeft I Wel alle duivels, zijn
ze onze vijanden niet ? Moeten onzejongens
vechten, als wij met hun tegenstanders
gaan heulen ?

- Ieder heeft daarover ziln meening, her-
nem het meisje.

- Ja, ik hoor het al, dat gii met zoo'n

ollicier aanspant I 't Is waarachtig ver ge-
komen.

- Ik ben met een olficier verlootd en zal
met hem trouwen. En dat 'is zoci trellelijk
als uw huwelijk, oom.

- Doet gij ook mee ? vroeg Lambert aan
vrouw Deraad.

- Mijn man moet weten wat hij wil. Ik
meng er mij niet in I

- Geeit ge er dan niet om, hoe uw doch-
ters zich geJragen ?

- Ze hebben hun jâren. Wat heb ik nog
over hen te zeggen ?

- Deraad, îees toch niet zoo verblind t

Weet wat ge doet I Als ge met de Duitschers
gaat handelen, maakt geu schuldig aan ver-
raad. Dat loopt slecht al I En bovenal, hoe
kunt ge dat met uw geweten overeenbrengen?

- Ik wou, dat ge heen ging l. En als illa-
rie niet thuis konrt, laat ik ze halen, zei,de.
boer.

- Vader, laat Marie waar ue is ! zei Geer-
trui.

- En gij speelt ruet uw geluk ! vermaan-
de Lambert zijn nicht.

- Omdat ik met een Duitscher zal ha-
wen t Flauwe praat,

De boer uit den Biezenpolder stond op.

- Denk maar eens allen na, zei hij. 't Is
niet noodig dat ik langer blijt I Ik had ge-
hoopt, dat ge redelijker waart. Maar zoolang
hier Duitschers komen, is tuisschen ons alles
uit.

- Wij kunnen u missen I schirnpte
Geertrui.

- Als ge maar niet eens aanr miin hot
komt weenen, meisje.

- Wees gerust t

- Nu volhard dan in uw ho'ading I Bah,
verraders willen zijn t 't Is ver' gekôfrren in



de familie. lmet de Duitschers handel drijft. lk spreek voornenlen in kennis te stellen. Zoo was
Treurig gestemd ging Lambertheen. niet alteen over het mij dwingen bij die of- 't beter, Nu kon nrcn nitt zeggen, rlat zij
-- Ik ben toch blij, dat Marie in goede ficieren te zirten, maar ik weiger eveneens weggeloopen was.

handen is, zei vrouw Deraad. het brood te eten met hun geld verdiend. Toen Marie haar pak gemaakt had, ging

- Maar ik haal ze terug ! verzeketde -rTrek gij maar weg en loop met uw kop ze de trap al.
haar man. tegen den muur. Aan de kamer bleef ze staan. Ze hoorde

- Vader laal ze ginder t ried Geertrui. - Als 't moet,vader,zal ik heengaan en vreemde stemmen binnen.
Ze loopt u maar in den weg en zal alles over mijn brood zelf verdienen. - Die Duitschers weer I mompeldeze, ze
vertellen I We zijn haar kwijt I En wie - Met dien visscher zeker I j moeten hier dan toch wel hartelijk'ontvangen
weet, hoe ze in die zaak van Marys gewik- 

1 _ , On1everkeeiing is oprecht eltreffelijk. i wojden, .dat ze .zoo. dikwijls terugkeeren..
keld is. 'lk begrilp het, dat ik-dan maar heen moet Eensklaps schrok Marie. Ze vernam den

- Wat bedoeltge ? lgaanf mâar ik wildc het u toch komen zeg- naam vanhaar verloofde.
Wie heeît hem vermoortl ? Wie is gen. i Wat wildemenvan Flipl Hadhaarzuster

kwaad op u en Marys I Flip toch wel I - Waarom toch al die slarneur, en die misschen den jongen nran beschuldigd zoo-

- Ja, hij I Maar dat is geen moord ! En ruzie I kloeg moeder. Laat vader doen, Ma- als ze het wellicht ook in haar scherpe vraag
toch gij kunt gelijk hebben I rie en trek u niets van zijn zaken aan, maar reeds deed.

- Let op uw woorden ! waarschuwde blijf tochhier. Neenr het al zoo ernstig niet Marie legde haar oor tegen de dew. Ze
vrouw Deraad. Walt maalt er u allemaal in op. had het recht af te luisteren wat men daar
uwhoofd, dat ge zoo lichtzinnig spreekt I --Ja, 

moeder, ik neem het wel ernstig binnenkonkelde.'tWasoorlogentegenden
\rtry'aarom steekt ge uw kop al weer in een op, heel ernstig. [k zal dus ook mijn andere geweldenaar moest ieder zich verdedigen
wespennest gelijk dien moord op Marijs t Ge kleeren nemen-en dan elders wonen. Ik vind zooals hij kon.
haalt er maar liaat en nijd mee. Miirys is het verschrikkelijk rnanr ik kan niet anders. ' En tot haar ontzetting werd het meisje ge-
dood en gij kunt hem niet doen verrijzen. En - Zeg eens, vr.eet gij niet wie Marys ver- waar, dat de officieren Flip als verdachte
wat kan'tonsschelen,wiehetheeftgedaan ! moord heeît ? vrceg Gèertrui eensklaps. wildengevangen nemen. Als'tduistergeval-
Kijk daar is Marie zelt I Marie ontstelde Zeer, maar beheerschte len was zouden zij hen halen.

- Wat komt die hier doen ? riep de boer. zich. Waarom niet sellens ? hoorde Marie

- Vader neem ze niet meer aan' I Zeg dat - F{oe zou ik dat weten ? zei ze. , haar vacler vragen. Ge zijt toch niet benauwd
ze nu ook wegblijven kan I - O, gij doolt nog al veel met uw lompen rvan de menschen.

Het was inderdaad het meisje, dat beslo- visscheriônd I 't Is-maar een vraag, hoort' - Neen I Als't tnoet durven we alles,
tèn had nog eens naar huis te gaan, om haar ge ? I.-lip is zeker w'.el blij dat hij dood is ! want we zijn meester. Maar de dorpelingen
voornemen mee te deelen. Haar oom, die - - Ik weet niet, hoe Fiip tlaarover denkt, zijn vandaag opgeu'onden en sommigen
haar buiten de poort ontmoette, keurde het maar de meeste menschen- in 't dorp zullen zouden gaarne een voorwendsel hebben om
plqq goed.

Marie trad binnen. Marié verliet de kamer. | - Niemand die dat durft. Groot en dap-

- Wat komt gij doen ? riep haar vader - Waanor.n vraagt mijn zuster dat mo n-' per met hun mond, als gij ver van hen zijt,
ruw. _ pelde ze. Zoa ze Flip van den moord ver- ' maar gedwee als een lam als ze een Duitscher

- Eens met u spreken I Gisteravond ben ilenken ?., - 
lzien.

ik weggeloopen en Bij weet waarvoor I Het meisje pakte haar vorige bezittingen 't was Geertrui, die dit zei.

- Omdatgij een koppige zotlinzijt I in. Zewastoch,tevreden, nogéensnaarhuis - In elk gevalwillen wewanordevermij-* Vader ik kan hjer niet blijven als gij te zijn geko,nren om haar ouders met haar den. 't Geeft in 't hoofdkwarlier zoo'n zew

derlingen iudruk, als er ergens ongercgeld-
heden plaats h,:bben, 't Is of wij niet goed
brsturen. 0, als 't moct zet tk cen nrachiire-
geweer op een bendè onrusls okers rnaar
natuurlijk verkies ik kalmte.. Marie lrad genoeg gehoord. Zewildehaar
geliefde waarschuwen. Ha, gisteravond had
Flip zoo zonderling gesproken, juist of ze
voor largen lijd van elkander gescheiden
zouden worden. Zijn vrees was dan toch uiet
ongcgrond.

Als ze hem aanhielden zou 't weinig hel-
pen of hijzijn onschuld betuigde. Zezochten
immers een voorwendsel om hem uitide ge-
meente te verwijderen. Hij kende te goed de
smokkelplannen.

Het meisje begaf zich naar de hut bij de
duinen. Flip werkte op ziin akkertje.

- Ha, ge verrast me I zei hij lachend,
toen hij zijn verloo[de ontwaarde.

- Ge moet vluchten ! kreet Marie.
Ze vertelde wat ze gehoord had.

- Die sloebers ! zei tle jonge man. Maar
vluchten I

- Ga over de grens. Daar ziit ge in een
vrii land en toch dicht bii^j land en toch dicht bij'- -O, 

n.en, ï;i ttià.tii niet loopen. Àlaar| - 
v, rrçr

igij, Marie I
, r./^^:1i - Kan ik met u mee gaan ? Wat zouden
de mensçhen al niet over ons babbelen ?

- Daar kunnen we ons nu niet aan sto-
ren I Wat dan, als ze hooren, dat gij mij ge-

, waarschuwd hebt I

- Dat weet niernantl !

' O, ze kunrren u verrlenke,t, en gij iirect
dat ze geen recht kennen. ik wil over de
grens gaan, maar gij zult mij vergezelien.
Wat kunrrerr de merr.;chen zùggen. Onze li,:f-
de is rein hier en zal het orik gintler zijn ! lk
vluchten en u hier achter laten ! Welk een

(Zie vervolg op bijvoegsel.;



reven zou ,rai voor rnfi ziJ' , (6 bid,53i 
J,ihiï-.i',i?$iiiïËi,,#nTJï. 

u'''",ff'f,iï-îiJi;'r[,l3Ë,i,ijl,,lii3i 
iJilTTiiJJf,'

-Luisterfrlip,vertrckgij eerst,dankom; Zegirgen nuvanelkander. À{ariebegtÏ,celrverradcrvèrlosi.
ik aciiter t I zich nâafhaar oom en tante in clen Biezën-l -" Burgcrneester, Fiip hecft jVlarys niet* Waarom niet met_rnij_mee ? - polder. 't Waseen vreemde dag voor haar,!gedood I -

- Ik wil eerst aan den burgemeester on-'vot $panning en ontroering. $- Xom I

ze papieren vragerr. i Toen de duistenris gevallen was kwam een ! * Waarlijk niet. Ce weet, dat ik in u volle:

-Aanilenoverl<antdergrens kennenzejDuitsche .rlatrouille-iaarde hut, maar opl,verirouwenitel. i)aaromzalik uallcs ver-
ons genoei{. fdat oogenblik stak de kocne visscher in zijiri tellcir.

- Luistci nu I lk korn met de papieretrlbootje var wal. Hij vluchtte h zyn schuit,i ,\larie verhaalcle nu hoe ze met haar ver-
achteren tlan trouwen wij. We zutlen daarf door 1'ssiloden vaâ.water. Maar hij kenCel loi:îde in dr:n Biezenpolder het lijk ontdekt
wgllçrk vinden, en ik ben ook van den,hier deir u'eg over de banken waai geenflhacl.
arbeicl rtiet vervaard. lrnijnen lagen. - Ï - l)tis rr::rl irrldef heeit het gedaan ? Ja,

"-- !cL1{t g;t: dat ',villen doen ? De Duiîschers, rneenend tiat de jongeting j Marys hatl veel vijantien. Zivijg in ôlk

-J:r. V-ad-r l;rçr nrij gaal t Ceertrui haat1nogniet thuis was ornsingeklen de wilringligèvai over die ontiekkirrl3, want als de
nrc_, gelr'rf :{'*-i4,,.4er trekt zich niets vaniZex.'achften tevergeehi. il;uitschcrs hci i:oordel zourlen ze ! aan-
al het vr-:i'r;:.\:i tltris aatl efl laat rnaar doen.' Dcn vo!genr.len ll,".g orrtnroeiic Geertrui iroui.len.
DË\l'i'iti:'ik hel rccht mij teverbinden- aan.ihaei zuster in iiet tioro. i -- Gij ziji cr eerste, tct wien ik er over
mijtt ôe;ii;.'.:., iiii!Ért mer en nicittand zal ntrg' - Is Flip rr.":11 i r,rotl z,r. t 

spreeii. 
- '

€irn rc,,.:rr ir.';;:{!4i t!:r \iân ons tr: snreken'li -".ik vi'eèr 'iiôr .. 
- 

; '- B,; rnij is hut geheim veiiig. lk zal zoo

. * Ht:;rl i i\-i'trt,-r'att lVofid riog nietornl -.- Neen ? h,cir r.irr. ..,rrjr]r is hij <jan ? Gij gaur'r niogciliii< r,ooi uw i-rapieren zorgell en
de pai::crei; {:'ali, .liIârie ? - 

lhebt henr zekcr g*:waarsi.huwd. lii< *'er.seli'rr ireiilen veel 
'geiuk. 

Gij vèidient*. lll litiet irrr;h de i'a.pierett laten geree<Ii -- En ai: he: rii! l.)o L'cls wâs, zoudt gij lrct. Hoe ,1.,.- vâdcr toch zoo rioien kan.- 
_

niaken ï.,n din llcrr,t ir;rbuigem.eeeterinons]mij rjanverl.ll.lirpeit. - i Zespr;rken nûg een wijle,.rrearna Iv'i,arie
Vttltlrrr.r'-r rrr lij-'ine i {rrat kost alles tijd. j - lk hc,lr h,:ial, .iat gii irr't komplot zit. ineenging.** fln irrrt g{r":r'aaki ge over .ic grens ? | *- Weik k+mplot ? '- ' i ,s ,rvoiirls lict iraar vader haar roepen. Hij

-* is rlst zr-ro inte.riiiilç I B,egeel u naar de j --.Val fjlips rnot;rLl en vlucht. wac]itte in den polder, cn haci een jongen
Zwartt [Iocve. Gf kettt dieî' I - CI, rveet qii rlari çl l.-lip ilolarys gedood gestgLrrd, 1Â.ant fiij wiide niet bij zijn v"er-

- .gr. bi! nir; k,',:..k. WA!.ttitii [1r rir1r,:fi"lircef f ?
-- i)igr; tEol:iti t::.;r iiicilt vatr ons, c;Êfl | -- 1Vi,: zor ltet. alilers i{cl.raan het-rben I lict rrtei.rje begaf ziciitot hem.

Ga d::l' i'15 li,;ç: i-;r +i:er een .*eekie e;rJ -, l,-sr'. ;;,is-i;uh-li*t:n-zitlen in de geval 'ùâi:-lccn ?
missch;ijt: rviti :'ei li:eds ben ik bij u. - igeuis. .vi,aar we zuilen hct hierover- toch -Naarcjc i(ornmanrlantrrr.

-l,it'''*r '.u!:;"heubetrcial gecladelijkliierccnsy./crdlir,en'tiirti*tertiatweschei- 
-Errt'v::ir,lir'lmet mij n_tte;;iitg:', tl,rar ik inoet me on<ler-lden. - Omrrrie:.:rggen,',vaar Flip is I

w€l'pJJl. (ioe,i. otrde,'{vrarte Hoeveverwachil Marie wendik zich ai en ging naar den * Hebben di*britschers dàt gevraagrl,
l! _u dan ! i\{cet, Marie, ze kunnen onzelbrrrgenieester" Zijdeeldedezenôpè-nliitr rnede vader ?
liettlc nict lrreken" f dat-ze wiide vluéhten'en vroeg hernïe noo- - Ncerr I Maar ik -u/il hun hei'elen voor-

- N*oi1" ld;glepapieren voor lraar huweîjk. komen. Ik ,luhi niet tliit r;rijn dochter mijn,



reeds goed en wel in de zaken ben. I Ze wilde de kamcr verlaiett. i't afwachten'

- Iiooit, vacler, nooit verraad ik Ftip I | - Waar gaat ge heen ? r'roeg de leideri 
-?_"n 

yolqglrlel ocftteld, trok-lVlarie'soom

béraa.i tierdeen ut";kt;;maâiïerwiicfer-lniet ounÀ, it zal nict weg'loopen. .bij bin"nen komcn..Achter èen lessenaar zat
de zich dan. I Marie rvilde haar trrrpicrcn weg leggen. Op I een {tll]cter te scnflJven.

I.ie Kontmorrdantur muret,i m".n Oie iiet zieri, i -- Meneer... zoo begon tle_boer, maar de
Aangehouden i*ânl,tun.rou men haar rrn d.jr burgemesrlçr Dtlitscher viel hem al iladelijk ruw in de

I last aan doen. " rede en riep :

Marie tluchtte ireen, want ze vrresde den lder Duitschers. naar de Konrmandantur. Hij vroeg tleJvtarle\'ll.1cn:rel1eenrwantzeVreeSûedellûerUul1scnei5'
man,uitwiensblikv,'rreddelaaicle. i - tVtij kieedenin mijn kamer... Wees'gye,tglelespreken.Na,langwachten mocht

Deraad tierde en vl*ekte, maar verwijder-tnie,t-bang, ik,z7l niei weg ioopen.

- tJat weten wtJ ntet I lt{ neD eeil Devel , morgen vroeg een$ tn'I oofp gaan nOoren,.. , - rvr.rdr zçr(1"r, rrrEirËçr. .\rr rilull rrçrrr
q-ekregen en gehoor2aam'l { --tvtisschién 

konrt À4arie--straks al terug. hier gebracht is, weet ik niet, maar aange-

I last aan doen. reQe en rlep :

Marie Deraari sprak u'ret haar oom enl Daart,a keerde ze in clcn kamerterug;. De' * Maul halten !

tanle.Zcwilde over i. eirtio,;aii"'nilpinoê.in*usop'tpuntteg.anwe*nen. i Datis.beleefd.,dachtdeburger. *.was. 'I 
-'fante,'i is i,ietsltibostte tiaar nicht.i t1'l oelcnLle.du-s.weer gerluld. Eindelijk

- Ce zijt bij ons ook u,elkom, zei haarlTrek u hetioch niet.lan ! tlegde de" olTicier zijn perr neer en vroeg op
t2nlp mnei.:lls riplr6rrurpn rxrilf isrrw nlrrfql 

- 
tvrt $Aân 7e rnel rr rlor:ir f hoogeu toon :tante, maar'ats ge trouwen wilt, is uw plaats i - fV"t gaan ze met u doen ? ,hoog1,l,19on,,l

ginder. En 't is er beier dan trier, want'tj -Wat kunrren ze doen ? Ik heb niets - )yqt wllt gll /
irorritmetciieDuitschersai erger'energer.imisdreven..",tZal i'oorFlip zijl. i\lsoiit<i,.--Jkkonteenshooren naar.mijnnichlje,

Het rneisje beslûot dus mââr traar'ilenihet lielpen kan, dat hij vlucht i"lk brrr ge- die gt-lttr.u.ugtja uangehouden_ is. gew.orden.
vreerrrdete {aan, In den lacirtmoestze tlienlreed, v'ervclgde zetot de Duitschers. " i - W,iil Uur itichtje... Wat hcb ik met
tochtwageri want bij klaren d.agezou"zgtet, --'tZiin r-aretijdcn !.broncle deboer. lk,u. -lîllj9j.-ff*l^l-. 

!^,.r, _-_, ,,, ,. --eefiakkeiijii'.roîi-oe,'ôr'il;;';Ëte;;;td;']jgaeenSniectot;lân'tdorp.ivorden. i' - Neen ! verbooddeielàwel;el. Gijnroogt brach_t, tloor drie soldaten.
Zebracht dus den laatsteri avond op tteiniet meeiop strrtat komen ! " 

i . "- Haa.r naan, ezel ! Denkt gij dat ik al
hoeve in den Biezenpolder rloor, Er ii'erd i - Samen met u toch wel I ,de tiichtjes van de lomperiken ken zooals
aol,lnnt i 

- 
I\Taan nni' niat gll. . .geklopt... I - Neen, ook niet... gtJ'.' 

.

-- Wie kan rlaar nos ziin. momoelde del - En een mer;sch nioet cliiar allemaali---Marie Deraad meneer...
boer. En zezfli no[al Oiltiig, b;d;,te tril,lt<atm bij blijven. i -Dera.ad l..Van.de boervan Duinzicht I

toen er daOeiiik rieer gew:eldige slageiii O" ldndmal ging ioch tut aan tret hek. I - Pig i.s nlijr-schoonbroer...
klonken. lToen't weer stii'rùs gewor.ien, kd*rtle hij '* Dat kan rnij niet schelen ! Wat is er

- Als 't mâiir gcen L)uitschers zijn, sprak iin tiuis teruSa. nu va]] jt:r/ r'erlangen.'.
het rneisje orrgeru-st... i - Ikbennict geruit, zei irij torzijuvrou\À'. . .. .yql, gisteravord zijn-er drie soldaten

Nauwêti,1ks"trad ze dit gezegtl, ,,Îr!rie sol- ! - Waaronr ?- ,pii ryii 1-n <len Biezenpolder gekomen om
daten stormden binren. | * nr was c{aar nûg een Duitscher r-lie op Marie Deraad aan te houden en naar de

-- À{arie Deraad ! riep er een lstraat war:htie. Waaôm kivan hij niet bin- 'Komrnandantur te leis.len. ZS it meegegaax

- Die ben ik I i neir ! l)eze zaak lijkt nrij verr-lacht. 'en ik zou gâarne weten oT zij gestralt is

- Naar 't rJorp... rnit I | -- Wat bedctllt g,r ? en waa,rvoor.

- Wàt heett zij nu weer inisria;in ? vroeg: - Ïk 
""ôôi 

;t ,?ri nier... En dat een r --.Gisteravoird iser nietnand aangehouden
de boer. -lmensch nu in zijnhok moet blijven. Ik zal en hler-gebracht.

,-Dat weten wij niet I ik heb een bevel riorgen vroeg eenrin't dorp gaâ'nhooren Maat-zeker, me.neer. Oi mijn nicht

lft.z.atrvèt mee gaait,zr,ihei ;neisje. i - tt geloof het niei... Errfin we zullèn houdên is ze geworden. ('t Vervolgt.)


