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De f{ieuue $ijken
ROMAN

cioor A. IIAN-S
- Buiten I Ik heb geen tijd orn naar uw

gekke praat te luisteren.
De officier belde en een soldaat trad

haastig binnen.

- Smijt dien kerel aan dé dèur I gebood
de overste.

- lk zal wel alleen gaan...

- Vlug dan I En zorg, dat ik uw muil
hier niet meer zie.

De Qoer -was. 
geheel pn{h1tg!,

_ ?ts Marig is hier niet geweest, pom-
pBldp hij.
' ' {4der, ga naar huiq, ried hem de sgl-
flaat. De komqandant is vandaag in eBn
qlechtp luim en fiij is nooit pa[i.

- Gisteravond is mijn nicht gevanggn
genompn en de officier zegt, dat hij er niets
Van weet. Er is hier toch maar een Komman-
datur.

- Zijn er soldaten om geweest ?

- Ja, drie...

- Hier is niemand gebracht. Ik had gis-
teren ook de wacht.

- Maar wat hebben ze er dan mee ge-
daan ?

De soldaat trok de schouders op.
De-landman was zeer ongerust. Hij ging

rêcht naar Duinzicht.

- Ziit ge daar weer al ? vroeg Deraad-norsch.

- Weet gijwaar Marie is ? I - Ze is weggeloopen en moet nu maar

- Neen I En 't kan me niet schelen ook t j weten wat er vtan korirt t riep de boer.* Zij is toch uw dochter. | - nan ga ik zelf t

De zwager vertelde nu wat er den vorigen | - Neen I

avondgebeurd was. 1 - Ileere, een moeder verbieden naat

- Denkt gij dat ik het geloof I riep Geer- haar kind te vragen t
trui sp_ottend I - Ik wil met -Marie niets meer te maken

- Wat ik u vertel ? trebben I

- Al fabels I Marie is naar den visscher' - Neen, zei zijn schoonbroeder, dat is
en nu moet gijdat nieuwtje uitstrooien I het niet I Gij wilt geen ongenoegen'met dp
__;Dat gaattever lschoot haaroomuit. Duitschersliebben, uit vrées, dlt gegeen
Hebt gij dan geen gevoel meer, geen hart. zaken meer zouQt kgnnen doen en geën geld
lkzegu,datersoldatenomMariegekomen meerverdienen.- Dp gèlOOuivel hleeft ù in
zijn I iziin macht. Kergt, kom-toch tot inkeer.-- 

waarom ? ,, '' . , I ' wuar rôeit'ee ,{ *eè-j ;f'Càât u in tret

- Weet ik het I En Marie is niçt n4ar het gçheel niçt meer àn !
dorp gebracht, niet.naar de (onimand4tiir. r-'- Ge àult me toçh niet beletten voor miin

- O, waar is mijn dochtpr dan I kreèt dp nicht te werkçn. Als een vader zoo schandâ=vrouw. lig zijn plichten vergeet, moet een oom wel

- Ik ben zptt na4r het dorp gaan infqr- ËFtiéfài.'-"
nleerpq,- hprn4ry de_bqer. zeweten er van -- Maar ik ga naar't dorp I hernam de
niets. Marip is dool puitschgrs opgçlicht. i boerin. Dat zallnii niemand bèletten.

- A-l praatjes t herhaalde Geertrui weer. | -Moeder hetziln al fabels, zeg ik u en

-.lk.7eg u nogmaals,_ dat ik hier geen'ge maakt u maar lielachelijk t'spràk Geer-
praatjes korir,vertellen, .tMafie is eerlijk_ge" Irui weer. Kunt gij nu de"Duits'chers gaan
noeg om he.t te_laten weten, als ze naar Flip beschuldigen ?
vluchten wrl. Z,ij hebben zich over hun ver- i - En ons in moeilijkheden brengen om
bond niet te schamen gelijk'anderen. Idie sluns t voegde de vâder er bij, zeîs weg-

- Is dat op mij-? vroeg het meisje. geloopen. Ze 
"rnoet het nu mâar weteril

- Ik-spreek toch duidelijk genoeg I Vrouù gij blijftthuis.
- Komt ge weer ruzie maken ? vroeg Maaitie bôerin verliet de kamer, en evenDeraad. later kwam ze terug gereed om uit te gaan.

- Ik .kom u op.uw geweten drukken_ dat - lk zal u'met !Ëweld dwingen te- brij-
uwdochter voorzeker in handen van schur- ven,zei haar man. -

meer geelt I I

- Deraad, ge.moet naar den kommandant
gaan ! drong de boerin aaû.,'t Is toch ons
kind, al hebt ge het altijd yerstooten. 

t

ken is. He.eft het geld_u dan al zoo_verblind, Maar eensklaps stond zijn zwager voor
dat ge zelfs om het heil van uw kind niets hem.

- Deraad, handen thuis I gebood hij.

- Wat wilt gij ?

- Uw vrouw beschermen tegen u I

- Buiten, zeg ik I



- Ja, maat uw vrouw gaat mee I En als
ik er voor vechten moet, zal ik het doen I

- Zoo ver zijn we nu gekor4en I kloeg de
boerin. Dat is al door die vervloekte Duit-
schers I Ik hett het wel gezegd toen die ofti-
cieren hier kwamen I En een vroeg altijd
naar Marie. Hii qit misschien we! in het
komplot.

- Beticht geen treffeliik mensch I zei
Geertrui.

De vrouw ging ngar de deur. Deraad
vloekte v4n woede maar hij durfde loch niets
doçn. Ziin schoonbroer verliet ook het huis.

- Als ge hier nog komt, schiet ik u om-
iver I raasde de boer.

- Ge kent al goed de Duitsche manieren.

- Kwaadstoker !

- En gij zijt een,slechte vader I Ik zeg u
nog eens : kom toch tot inkeer I Denk na...
En peins aan Marys I

De man liep de vrouw achterna.

- Waar kan Marie ziin? kloeg ze.

- Ja waar ?

- Ik ga naaf 't dorp... Ik wil zekerheid
hebben.

- 't Is beter, dat de kommandant mij
maar niet weer ziet... AIs ge terugkeert,
kom dan eens lang$ ons.

Wat later stond vrouw Deraad voor den
bevelhebber.

; Gij zijt de boerin van Duinzicht ? vroeg
de officier.

- Ja, mijnheer, en ik zou willen weten
op wiens last mijn dochter aangehouden is.

- Uw man doet zaken... Wel ik heb met
dien smokkeldienst niets te maken. Ga naar
de luitenanten, die zoo dikwijls bij u komen,

- Zeziin op reis.

- Ha I dan is uw do"chter misschien mge I

Mijn soldaten hebben ha4r pipt aangehouden.

I

- Maar ge zijt toch de baas der ge- | is, geelt ge daar niet om I Ziltgij een vader? j hem. 't Was zeer donker en g€en ster blonk.
meente I - | - Zij Is weggeloopen I I Nu en dan sloeg een vlaag regen neer. Dc

- Ja, buiten die smokkelzaken. I - Gij hebthàar buiten gejaagd door uw lschildwachten zouden zich zooveel mogelijk

- Ivti;n kind heelt met die smokkelzaak lkonkelaiijen. Ontvang nu-nbg wie ge wilt, lin trun hokje houden.
niets te inaken. Zij wilde er niet van weten ! maar ik verzet er geen voet meer voor. i De tocht verliep goed. Flip vermijdde dc
en daarom was ze zells uit huis gegaan. Zei - Gii wilt zekei liever in de krotte rond- posten en ontmoette geen patrouille. Naar
woondebijhaar oom,endaarzitnioldatenldomp_elènt lDuinzichtmoesthij nietga.an. Bij..Lambert
ze komenhalen. i - Ia. veel liever t lin denBiezenpolder kon hii alle inlichtingcnze komen halen. i - Ja, veel liever t I in den Biezenpolder kon hij alle inlichtingc n- 

- Gij zegt, dat ze met die luitenanten I - 
-Wêtnu, ik niet. I t<rilgen en hôopte hîj zijn meisje te o-nt-

niet omging. I - Ga dan uw gang ! Ge zult er ver mee moeten.

- Nôoit-l juist omdat ze het niet wilde,rgeraken. I Alles was gesloten, toen hij op het hol
iszevandefroevegeloopen. Er wasdaar-,- En zoowas er tweespalt en onrust oplverscheen. Dehondblaftewoedend.__
over ruzie gekomeri-tussèhen haar en haar Duinzicht. I De visscher_ klopte.op de deur.. Na larg
vader. - | r * | wachten verscheen de boer, maar toen dezc

- Dat verandert de zaak ! I ' lvernam, wie daar stottd, noodigde hij henr

-O, mijnheer, help metoch, ik ben zoo; De snrokkelhandel tierde welig. Over delhartelijk binnen.
ongerust l- lgrens kwamen groote partijen goederen. l - lk had u al zoolang witlen spreken, zri

L lkzal zien wat ik lran doen t Die luite-'Deraad ging ze in 't buit'enlaid kôopen en I Lambert.

het meisje op. r Hij kocht ook binnen het rijk allerlei I - 4]i is weg. 
_

- lk 2al èen onderzoek instellen, beloof- 'wareh voor den vijand op en verdiende rutm | - Maar waarheen ?

de hij. Meer kan ik nq niet doen t ' geld. Twee weken was Marie nu weg. Men | _ Dat welgn wij niet I Zel u neer en ik
De boerin keerde weer huiswaarts. Ze be- . had niets van haar gehoord. Als de boerin I zal alles vertellen.

gaf zich eerst naar haar familie, hopend nog, j bij den kommandanf kwam, haalde dezezljn I _ O, vlug, want ge martelt mij ' door lc
iiat er intusschen nieuws van Marie zou schouders op en stuurde hij de vrouw met lwachten.

-lkzal zienwat ikfandoen I Die luite- Deraad gingze in 't buitenland koopen enlLambert.
nanten ziin van een anderen dienst... Hoe liet ze ln -kleine hoeveelheden vervoeren, l - Is eriets met Marie ?

heetuwdbchter?|meteenigehelpersblauwdehijzedanbin-|_Ja.
De officier schreef alle inlichtingen over.nen en leverde zed,an aan deluitenanten ai. | - Wat dan ?

i Hij kocht ook binnen het rijk allerlei I - 4ii is weg.

gekomen zijn, maar die hoop werd niet ver- ieenige belotien heen. I Toen 
_ 
Flip alles gehoord had, zei hij

wezentlijkt. Toen ze op haar eigen hoeve] Deraad bekommerde er zich niet om. Hijlwoedend :

kwam,vroeghaarmanspottend.- 'leefdealleenmaarmeervoor ziin zakeneni - Die vervloekt_e_olficieren_zijn daali

- Ze heblen u zeker-aan de deur ge- winsten. lg^emoeid !Sn1it^en {arlsen... -Karlsen heclt- Ze heblen u zeker-aan de deur ge- winsten. lgemoeid lSmiten {arlsen... _Karlsen heclt
smeten I - I E:r over de grens wachtte FIip te vergeefs. i Geertrui tot liel en Smit zou Marie gâârr r'

- Neen, de kommandant heeft aandach- Dit begon dên visscher te vervelen. I lastig vallen I E1 't i1 al twee weken, cl t
tig naar mij geluisterd en.alles opgeteeketd, , Zekeren avond besloot hij terug naar 't i À/f arie weg_is I f{ad ik het maar eer gewttet,.
Hilscheen vandien snrokkeldienÀt niet veel eigen land legaan. Hij wiltte.weten, waar- 't Iso-m gek te.worden !

te'moeten weten. onl zijngelielde niet kwam. Aan wantrouwl - Ja, stemde Lamberttoe, maarge moct

- En nu gaat hij de luitenanten lastig of sléchte wil geloofde hij niet, maar hij ljuist lleel kalm--blijven,_als gJ wa1 doen wilt.
vallen en zijà'mijn iaken misschien naar dé vermoedde, dat Deraad 

-weer 
misbruik t -Zjin de ofJicieren hier?

maan t Dat'is uw schuld I mqSkle van zijn rnacht. | -_ Nog altiid, maar ze gaA! 
- 
dikwijls,op

- F! Ol uw dochters eer naar dç maan, De ionge man vertrok. Het weer diende,reis. ('t Vervolgt.)


