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- Ja...
- Kom rap binnen t Er zitten u toch geen

'soldaten op de hielen , zeker ?

- Neen...

- Wat is er ? vroeg een vrouw, haar hooid
uit de bedstede stekend.

- Een meisje, dat wat ruste vraagt.

- Och, Heer toch I Er zijn zoo veel men-
schen op den sukkel...

- Moet genaarde grens misschien ? vroeg
de man aan Marie, die op een stoel neerge-
vallen was.

- Ja. Is dat nog ver I

Ze kon zich niet voorstellen waar ze was.

- O, een uurtje I Maar ge ziet er algemat
uit...

la, ze beefde van vermoeienis... Maar
toèh, een uurtje slechts, en dan geheel vrij,
en beveiligd, en in 't land waar haar ver-
loofde was.: O, als ik wat rusten mag, kan ik straks
verder gaan.

- Hobr eens, eerlijk gezegd, was dat 't bes-
te. Ge zijt natuurlijk hier heel welkom, maar
de Duitschers loeren op mij. Er zijn er niet
vervan hier.. in een verlaten landhuis. Wat
ze er uitvoeren, weet ik niet recht.

Mariewist het maar al te wel, doch wacht-
te zich van haar voormalige gevangenis te
spreken. Die man scheen al vreesachtig... en

ffi{$ken

hij ntoest eens weten, dat zij een ofiicier had
gedood.

- Ik denk dat het een srnokkelmagazijn
is, vervolgde de burger. Die hebben ze hier
en drar langs de grens. Er wordt hier grol
geld verdiend, en omdat ik er mijn handen
niet aan bevuilen wil, bezien ze rne met een
scheel oog. 'k Zou niet gaarne... ik heb tçr,ee
zonen aan't front en ik zou hen tegenwerken
om Judasloon. Dus kondt ge nog verder gaan
voor 't licht werd... al jaag ik u niet weg,
toch z_ou het voor mij veiliger zijn.

- Ge kunt haar de richting wijzen, sprak
de vrouw.

- Met alle plezier. Vanwaar komt gij als
ik zoo nieuwsgierig nrag zijn ?

Marie noemde een vrij ver gelegen stad.

- Dat is een heel eind I En zeker bij de
Duitschers verbruid ?* Ja... Ik heb een soldaat geslagen die
onbehoorlijk was jegens mij.

- Flink zoo I

-Warenmaarallemeisjeslijk gij I wensch-
te de vrouw, die nu uit haar bed stapte.

- lk zal u een goede kop koffie gereed
maken, hernam ze. Datzal u wat opknàppen.
De vermoeienis kan een mensch zoo ovèrval-
len.

- En dan de spanning, die grooter wordt
naarmate men meer het doel nadert, voegde
haar echtgenoot er bij. Maar nu is het iâs-
tigste achter den rug.

- Zou het nog al gemakkelijk gaan om
over rle grens te vluchten ? vroeg Marie.

- O, ja... bekommer u daarover niet. Ik
zal een handje toesteken.

- Wat zijt gij goed I

- Allen die den vijand weerstaanziin miin
familieleden en we moeten elkander dis hdt-
pen.
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Marie bekwa.m wat van h aar verunoeienis

en meer nog van haar onst eltenis. Ze kon
zich eig.enlijk :nog niet goed i ndenk en wat zij
eigl'nlij k had I leoaan.ten moord I

Neen, 't ryas zelfverdedjsiirs. een striid
voor haar ee r. Haar handen" dâren onn'e-
vlekt.
. - n goed uur later, veel vei-kwikt door
den geurigen drank stapte ze oi'r. De man
geleidde h;aar. Nudaasd'e de vriiË eid. onver-
wacht tocl.r nog, al wa"s het niË; vleeieiii_
ken karnp.

De gids zweeg onderweg_
Eindet ijk zei È'ij :

^.-, 
D.aar is de grens... Eve,,r getuis,terd...

ulncs !.s een lluitscher. We zulién onsr wat
neerleggen.

De r,childwacht stapte voolbij, niets ver-
moedr:nd.

- Et nu er over... Daar wat ve rder is een
weg. : Die voert u naar't e .eiÀte a;;.

---,Dank u... O, ge zijteoeà uiri?ii g"-
weest...

- - I(pr g"en komplimen ten. Er vlus van-
d_oor I h,n 't ga u wel I Tot 't weer vreà'e is...
Vrede met de overwinning natuu rliik t

,, , Vrjj.l jub.elde het in- tvtâiié ;i-'ee*oea.
Het meisje knielde neer € n danki :e God...

De 0ntdekl ring.

. De soldaten in het ùandhuis. rrierden hun
leest voort, niet vermoe dend we ft 3à*i e,
onoef net dak was gesd ried.
. F:en die zich even ve rwijderd had, voelde
in de gang den tocht r ,an âen , 

"inO'en-ànt-dekte_alzoo het geopel rd raam.

raam was toch geslot en. V/ie 'he€tt trêt ge_
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opend.
_ Hij kee rde bij zijn makkers terug en deel-

de zijn br:vinding mee.

- De luitenant blijft lang bij zijn lietje,
zei een vi rnde bende.

- Ja d at is vreemd t Als ze het zoo goed
meenden, zou ik het begrijpen. Maar zij
maaktaltijd ruzie... en wil- niet van hem
weten. En nu da't open raafii...'t Is vreemd.
Wie weet wat er gebeurd is I

- Willr ln we gaan zien ?

- Als c le luitènant dat maar soed v indt I

- We iroeten toch de zaak oiderzocken.
Zg giugt'n naar de kamer der gevarrge-

ne. Een klopte, maar kre:eg natuurl-ijk gèen
antwoord-

- Heerh ritenant Smit o riep men aan.
En weer b leel 't doodstii.

- Dat ic vreemd, zei de militair, die tot
overste over de anderen aangesteld vtas.
Fraulein.t her nam hij, ook zonder gevolg.

- tsr is wat voorgevallen, sprak hij on-
gerust.

De overste v oelde aan de deur.

-Zeis niet gesloten.-. zei hii, nog meer
bevreemd. We r noeten kijken.

Hij stak de c teur ope,n. In het vertrek
heerschte volsl4gen duisternis. De kaarstln
waren uitgegaat r.

_ - Haal licht, ik vrees, dat de vogel ge-
vlogen is.

- Misschien m€t den luitenant meege-
gaan, meende eer: der srlldaten.
_ --: Maar danzor,rhijonsltoch gewaa rschuwd
hebben.

Men kwam mel; een lamp. De klai rrte viel
in de kamer.

Hemel. daâr ligt... de luirtenant,
schreeuwde de bewaaliiler van het hu.is naar
het lijk wijzend.

- En de meid weg I

- Hij...vermoord I

- Zie ziin gelaat. Hij is gewurgd gewor-
den I

De militairen stonden diep ontsteld bij den
doode. De aanvoerder betastte het lichaam
en hernam :

- Hij is reeds koud I

- Zie die meubelen, er is hevig gewor-
steld geworden.

- En zou die deerne hem hebben ge-
dood.

- Dat moet wel I Of met een helper;
Door ons luid babbelen en zingen hebben
wij er niets van gehoord I Ze moet toch
kracht in haar handen hebben gehad.

- Wat nu ? vroeg de bewaarder. Alles
zal uitkomen I

- Wij hebben geen schuld, beweerde er
een uit de groep. Wij zijn hier voor het
smokkelen en 't was niet aan ons een oÎÎi-
cier op de vingers te tikken omdat hij in dit
huis een lielje bracht.

- Natuurlijk niet I

- Maar't geval zal opspraak wekken t En
wie weet vliegen wij nu niet allen naar het
front. Dat avontuur kan ook niet goed aÎ-
loopen.

- Er moet dadelijk iemand naar luitenant
Karlsen, hernam de bewaker.

- Zotden we niet in den omtrek naar die
deerne zoeken ? vroeg een der soldaten.

- Neen I Wij hebben met haar niets te
maken. We mochten het aan niemand zeg-
gen dat zij hier was I Wij hebben het lijk van
luitenant Smitgevonden en rapporteeren datt
Bûkel, ga gij per fiets naar luitenant Karl-
sen.

- De drank zit in mijn beenen..,

- Geen grappen nu I

- Maar 't;is waarheid. En dan zoo'n e ind
door den nacht.

- Zult ge gehoorzamen ? Geen gekheid
nu ! 't Is een heel ernstige zaak.

Btkel bromde nog wel wat, maar maakte
zich toch gereed.

-- En het lijk 7 vroeg een der mannen.

- We laten het liggen tot luitenant Karl-
sen komt... Wat hier gebeurd is, gaat ons
îeitelijk niet aan. Officieel hadden wij het
meisje niet te bewaken. Maar ik vrees, dat
<'lezaak toch slecht voor ons zal ailoopen.
't Was een schaking I

De feestvreugde bleek eensklaps ge-
dempt.

Bûkel had zijn fiets gehaald.

- Wat moet ik zeggen ? vroeg hij.

- Dat we luitenant Smit dood gevonden
hebben. Geef geen nadere uitlegging want
wij weten niet wat er gebeurd is.

Bûkel vertrok. Na een lange rit kwam hij
aan 't kwartier van luitenant Karlsen.

Maar de oificier was niet thuis. Dat ver-
telde zijn kostbaas, die na het luid geklop
grommend uit zijn bed gekomen was.

- Ik moet hem vinden, hernam de sol-
daat.

- Ga dan naar de hoeve van Deraad. Er
was daar een leestje.

- Ik breek hier nog mijn nek in dat land
met al zijn nauwe wcgen tusschen de grach-
ten.

- -lk u'enschte dat ge allemaal uw nek
brak, mompelde de burger, maar luid zei
hij :

- Ik word waarlijk al genoeg gestoord,
dat ik geen zin heb om in 't volle van dett
nacht uwboodschappen nog tegaan verrich-
ten, Gij weet waar het is... Deraad is ge-
noeg bij de Duitschers bekend.

\'BiiLkel stapte weer op. Eindelijk kwam hij
aan de hoeve. Bij het t,ek zag hij twee ge-
daanlen.

't Waren Karlsen en Geertrui die na het
souper, dat de boer had gegeven nog een
wandeling deden. Deraad zelllagstom dron-
ken op zijn bed, en ziin vrouw was niet aan
talel willen komen.

- Daar is iemand lluisterde het meisje,* Ja... wacht, ik zaler op algaan, zei de
ollicier. Halt.! riep hij. Wie is daar ?

- Soldaat Bûkel t Ik heb een boodschap,
luitenant. Treurig nieuws is het. Luitenant
Smit is dood'l

- Wat Smit dood I

- We hebben zijn lijk in ons huis gevon-
den...

- Stil I kom een eind mee langs hier I

Karlsen beelde van ontsteltenis.

- Hoe is het gebeurd ? vroeg hij.* We vonden hem dood in de kamer...
En de dame is gevlucht.

- Heeft ztlhem vermoord ?

- 'k Denk het, maar ze is gevlucht. De
luitenant moet gewurgd zijn.

- Welk een helsche geschiedenis. En
hebt gij allen niets gehoord ?

- In 't geheel niets. Wij ontdekten dat
een raam van de voorzijde open stond en
stelden dan een onderzoek in.
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Bilkel ver,lween weer. 13 (bis) | - Als 't maar lukt I

Karlsen vloekte van nijd. i - En Marie zelf zwiigt I Maar zij zal well- E.n vervelende histbrie, bromde hij. lover tle grens zijn.
Geertrui kwarn bij hem. I - Dat.is't ergste... want als zedaarbab-* Wat heb ik gehoord, zei ze, is

tioo<l ?

- Ja I Nu komt alles uit. Weet ge wie lheid er mee gemoeid. Hoe kan
hem qedood lreeft ? Uw zuster I tzoo stont ziin t

- Ik wist niet, dat Smit Marie medegeno- I - Kom mij morgen eens alles vertellen t
men had.

- O, ik heb het soms gedacht. Ka_rlsen begaf zich te voet naar zijn kwar-
ier. Hij was in geen goede verstandhoudinsItier. Hij was in geen goede verstandhouding

!metde Kommanà'antui en van aie"iià" 
"r"""?

toegegaân i Teqqg Kornmandantur en van diezijde vrees-
opgesloten id.e hij insgelijks tegenwerking, zijn voordee-

lliee nositie kon nu eensklani wel eens elclige positie kon nu eensklaps wêl eens als
een kaartenhuis ineenstorfen F.n wel dan ?

vvrroÂrqPù w çr çç!tù ctD
i een kaartenhuis ineenstorten. En wat dan ?

m gedood heelt ? Uw zuster I

- Hemel, hoe is dat mogelijk

- Ik wist niet. dat Smit Marir

heeit hem vermoorti.
-* Gewurgd I Maar hoe alles

is, weet ik niet. Hij zal haar
hebben,

- En waar is Marie ?

steken.

- Dat ware 't beste, ook voor ons.

toch
zoo stom zijn

Zenamen afscheid.

tend.

: - Ju. Van hooger hand hecht men zeer

-" Gevlucht I i Het front I

- \il/at zal er na.gebeure.n. Wij 
. 
zijn toch i . De autogleed o-ver den weg. Karlsen begaf

niet verantwoordelijk voor haar misdaad. izich naar het landhuis.
Geertrui dacht in haar verdorven egoïsme | - Halt I kloirk het eensklaps.

't eerst aan haar bevoorrechten toestand,aan i Het voertuig moest stoppen. Daar stond
vaders zaken enhaar betrekkingenmet dezen, een patrouille.
Dui.tgcher. i - Olficier I riep Karlsen nijdig.

-i'Verantw,lontelijk gij ? Natuurlijk niet, i Maar eensklaps zag hlj deri kômmandant
antwoerdde'de.oflicier. En letterlijk heelt uw jvan het dorp, die zelf, zôoals wel meer ge-
zuster niet misdaan. Ibeu-rde, een-ronde vergezelde.

- Een olficier dooden I r Karlsen groette.

- Ja... maar_ die oflicier draagt er ,zell, - Ge hebt er toch niets op tegen, dat een
de schuld van. Hij ging zijn recht te bui- patrouille naar luid cter bevelendêauto's laat
ten.._, llij rnoet Marie naareen kasteeltje ge- stoppen, vroeg de officier wat sarcastisch.
voerô hetlben. ! - Natuurlijk niet, antwoordde Karlsen.

- Wist ge dat niet ? vroeg Geertrui. Kan ik doorrijden, want ik heb haast I

- Neen, loog Karlsen. Anders zou ik er - Beide manuen leefden in geen vriende-
mii tegen verzet hebben. Ik moet er dadelijk lijke verhouding. De kommandânthaatte het
heêrr.-Gij zult dit geheim bewaren, niet smokkelgedoe, dat tot een anderen tak be-
waar ? Zeget ook niets van aan uw vader. hoorde.
lk zæl trachten de zaakin den doolpotte - Drukke zaken? vroeghij licht spot-

aan het verkrijgen van onmisbare artikelel,
die helaas zelazaam worden.

De luitenant legde ook wat heltigheid in
zijn woorden.

-- Goeclcn avorrd, grr;ette de ander.
Karlsen salueerdc terug en de auto reed

voort.

- Vervloekte ontmoeting, momperlde Karl-
sen. Een getuige en een lastige als de zaak
uitkomi.

Hij had er al over nagedacht wat te doen.
Als men 't hjk naar de grens bractrt en er in
eengrachtwierp. Dan kdn men gelooven, dat
Smitgedood was in een strijdtusschen smok-
kelaars en konrmiezen van het onziidis riik I

Of verwurgd in een onderling geriecfit ian
het volkje, clat nooit tevreden wàs met loon
en steeds meer eischte I

Doch dan rnogsi hij kunnen rekenen op de
stilzwijgendheid dE:r mannen van het landhuis,
dan moest hij, oificier, konl<elen met minde-
fen.

En ais dat uit kwam I
Hij kon het geval aangeven. Verantwoor-

<lclijk voot Smits daderr was hij niet. Het
avontuur in die eenzame woning ging het
smokkeien niet aan.

Doch zooais het in dergelijke gevatlen al-
iijd ging, zou de galrsche dienst verwiiderd
wordcn. En dan moest hij naar het froht.

Hij huiver,ie, als hij er aan dacht.
Hij kwam bij de mannen en sprak over

zijn plan. En hij zei dan :

- Komt de waarheid aan 't licht, dan
wordt heel onze dienst opgedoekt en gaan
we naâr 't front om te vechten en te sterven.
Wordt Smit hier gevonden, dan moeten we
natuurlijk ook alles vcrtellen en worden wil,
onschuldig, ik geef het toe, maar worden
wij inelk geval het slachtoÏ{er van de nieuwe



maatregelen. Willen we mijn plan uitvoe-
ren ?

- Maar; met uw verlof, luitenant, zouden
we dan niet beter den heer luitenant hier er-
gens in deri tuin ol het veld begraven? vroeg
de bewaker. Op onzen tocht naar de grens
kunnen wel gezien worden en dat is gevaar-
rijk.

Neen, neen, dat niet I antwoordde
Karlsen wat verschrikt. Ten eerste is het dan
of wij medeplichtigenizijn aan den moord.
En ten tweede zoo hij vermirt en niet gevon-
den wordt, volgt er een nog veel strenger
onderzoek. En juist dat streng onderzoek
moeten we vermijden. Aan de grens gebeurt
wel meer doodslag of verwonding. Dat zal
zoo de aandacht niet trekken. Integendeel,
de hoogere overheid zal de zaak dan juist in
den doofpot willen steken, want ons smok-
kelen is niet officieel, voor 't buitenland
bedoel ik. Yeruet zich iemand tegen het
plan.

Niemand antwoordde.

- Ge zuit me zweren uw mond te hou-
den. Wilt ge ?

- Ja I klork het.
En Karlsen nam hun den eed aÎ.
't Zweetbrak hem uit, want de luitenant

was in hevige spanning. Hij gevoelde hoe
hij hier met minderen konkelde... hoe hij
zich verlaagde in rang en stand, En moest
dat uitkomen, het zou hem zeer kwalijk ge-
nomen worden.

Maar hij zag geen anderen weg.

- Vooruit, nu aan 't werk, zei hij. We
zullen 't lijk in mijn auto leggen. Dan zal
niemand iets vermoeden. Als een man mee-
rijdt is het voldoende. Ik ga ook naar de
grens. Vergezelt gij mij ? vroeg hij aan het
hoold der groep.

Deze stemde toe. Karlsen stond nog even
bij het lijk.

- Smit, kamaraad, 't is niet eervol, wat
ik ga doen, maar ik moet, mompelde hij.

Drie mannen namen den doodè op.

hebben, in ziin laatste oogenblikken, zei
Karlsen. Welk een gelaat. De meid had'
sterke handen. Hoe ienrand aan zijn dood
kan komen... Nu, als ze,in Duitichland
maar in de advertentie zetten < Fiirs Vater-
land > is de zaak in orde.

Deze laalste opmerking sprak hij niet
luid-

Men droeg het lijk in den wagen... De
bewaker zette zich naast den luitenant. De
mo_tor ronkte, de auto reed weg...

Spoedig bereikte men de gréns.
__ - Nu rûden we langs de grensweg, zei
Karlsen. De schildwachten moèten nief mer-
ken, dat we hier indebuurt stoppen. Tracht,
terwijl ik stuur, het lijk in die gracht te wer-
pen... We hadden nog een man meer moeten
meenemen.

- 't Zal wel gaan, luitenant.
De bewaker stond recht, omvatte den

doode. Hii hijgde van inspanning, maal
kweet zich toch van zijn lugubere tàak.

Een zware ploÏ...

- 't Is gedaan, zei de bewaker.
Karlsen keek om... De gracht lag daar

in 't schijnsel der achterlantaarn.
En de luitenanl zag nog een glimp van

zijn vriend.
De auto reed verder.

- Een smerig werkje, mompelde Karl-
sen.

Hij zag schildwachten, groette joviaal, en
eindelijk verliet hij de grenszon-e en reed
langs een omweg naar 't landgoed terug.

- Ziezoo, dat is in orde, sprak hii tot de
mannen. En als ylj nu allemaa-l zwijgên, kan
er niets van uitlekken.

Hij herinnerde hun aan den opgelegden
egg çn aan hun eigen betang, en kèe"rdeiaài
zijn kwartier terug.

Gekleed wierp-hij zich te bed. Hii was
aigemat, meer van ziel dan van lichaam en
wist, dat hij niet zou kunnen slapen.

Hij speelde hoog spel I Maar hii hoopte oo
een goeden uitslag. Altijd maar àaenii aeil
vermoorde voor zijn blik. Als IÈariê nu
maat zweeg.

rù/eldra zou het dag worden,.. En toch
scheen het Karlsen een oneindigheid toe.

Eindeliik lichtte de morgen.-De luitenant
ble_el binnen. Hij mocht nu geen vermoedén
wekken. Men zag hem nboit vroeg op
straat.
. T9ge1 acht uur klopte zijn huisvrouw. Ze
bracht het ontbijt.-- Er is vannacht een moord gebeurd,
vertelde ze.

Het hart bonsde....Maar Karlsen be-
heerschte zich.

- Een moord ? vroeg hij op natuurlijken
toon.

- Op luitenant Smit I

- Wat I Is luitenant Smit vermoord.
En ingeveinsden schrik sprong de ollleier

nu recht.

- Ja, soldaten vertellen het...

- Door wie ?

- Dat weten ze niet... 't Is aan
gebeurd. Men heeft luitenant Smit
een gracht gevonden.

Zeker de schurkenstreek van smokke-
laars.

- Ja, dat denken de soldaten ook.
('t Venolgt).

de grens
dood in


