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Te Dixmuiden.

Bertha Lievens stapte de St. Nicolaaskerk binnen.
't \,Vas Maandagmorgen en veel boerinnen en boe-

rendochters ware{l van de wekelijksche markt ool<

naar 't bedehuis gekomen. Hun ledige botermanden
stonden naast de lage stoelen, waarop de vrouwen en
mcisjes geknield baden. Bertha zette zich voor een
zijaltaar en vouwde vroom de handen.

O, er werd innig gesmeekt nu, want 't was oorlog.
Bij Antwerpen bulderden de kanonnen. Zooveel

burgers lvaren al van ginds gekomen, ontvluchtend
de bedreigde stad en ze verbleven nu te Coxyde,
Nieuwpoort, Oostduinkerke, De Panne, in de kust-
plaatsen, anders oorden van vermaal< en uitspanning.

Ze hadden verteld en de bladen schreven 't ook,
dat de Duitschers Ant'rverpen belegerden, België's
laatste vesting.

En erwaren ook van Dixmuiden en uit Veurne-
Ambacht zooveel soldaten bij 't Belgische leger, dat
hardnekkig en dapper den geschonden grond ver-
dedigde.

lJertha dacht aan Pol Verhoef, haar verloofde.
Voor hem bad ze. . . . Hij ook was militair, luitenant
bij 't voetvolk.

Ze bacl eerst vurig. . . . Dan prevelden nog wel de
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lippen, maar de gedachten dwaalden af. Ilaar zoete
blauwe oogen bleven rusten op Jordaens' Aanbidding
der Wijzen, het beroemde stuk van Dixmuidens
boofdkerk.

O, hoe dikwijls had Pol, die zoo veel voor kunst
gevoelde, haar over dit werk gesproken. En dan over
het heerlijk doxaal,1) daar achter haar, over deze'

gansche oude kerk, erfstuk 'der vaderen, der vrij'e
Keerlen, die in vroeger eeuwen de kuststreek be-
volkten, rua ze aan de zee ontworsteld te hebben !

En hoe gaarne sprak Pol over af die legenden en

histories en wat wist hlij er veel van . . . .

't Was Bertha of ze het hem nog hoorde vertellen
met zijn welluidende, gevoelige stem. . . .

Ze kende de geschiedenissen zoo geliefd b[3- het volk.
Dit doxaal wâs zoo kunstig gesneden met een over-

vloed van bladeren, knoppen, hloemen, vruchten, dat
hei volk niet gelooven kon aan een hard materiaaJ..

hetwelk zidn zao behandelen liet. Neen, 't doxaal
rnoest van een weeke stof gekneed zijn . . . . en de

legende ging, dat de kunstenaar er roggedeeg, met
eiwit vermengd, voor had gebruikt. Maar de man
werd' slecht beloond.... Men stak hem de oogen
uit, orn hem te verhinderen, andere steden ook zulk
een gewro'cht te schenken. De naijver der middel-
eeuwsche gèmeenten.
, En dan de Jordaens. In den Frans'chen tijd werd
het tafereel gestolen en naar Frankrijk gevoerd. Later
vereerde Napoieon de stad Inet een bezoek, tenminste
de consul - hij was nog geen keizer - hield eenige
oogenblikken voor de mairie sti1, maar dreef de be'

t) Orgelgalerij.
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leefdheid toch niet zoo ver, zijn koets te verlaten.
À{aire en'deken snelden naar den ,,opkomenden god".
Juist speelde de beiaard en dat Vlaamsche lied be-
koorde zelfs Napoleon. Hij werrschte den deken geluk,
omdat de kerk in dien beroerden Franschen tijd zijn
l<lokkenspel had behouden.

,,Ja, we zijn daarover zeer verheugd", antwoordde
de geestelijke gevat, ,ma;l we zouden nog gelukkiger
zijn, als lve onze beroernde schilderij van Jordaens
terugkregen". En hij vertelde de geschiedenis van
't doek. ,,Il< zaI zorgen, dat de schilderij weldra weer
in uw kerk prijkt", beloofde de 'consul, en hij lietr
hiervan nota nemen. En waarlijk, eenige maanden
later zond men uit Farijs een groote kist, maar de
deken vond hierin tot zijn teleurstelling niet de Jor-
daens, maâr een tafereel van een onbekenden schilder.
Een begeleidend schrijven meldde, dat de Jordaens
niet meer te vinden was, en de burgers van Dixmui.
den zeker wel genoegen zouden nemen met dit mees-
terstuk.

N'Ien moest wei. Maar koning Willem I, die zooveel
kunstwerken uit Frankrijk liet terugkeeren, zorgde
ooli, dat de echte Jordaens weldra op zijn oude plaats
hing.

Pol kon zoo geestdriftig over \4aanderen spreken.
En nu streed hij voor Vlaanderen en België, voor 't
vaderland.

En Bertha's gedachten dwaalden af naarAntwerpen.
In Juli had ze er nog met haar verloofde langs de

heerlijke Schelde gewandeld, Antwerpen, de bedrij-
vige handelstede, de drukke haven, maar ook Ant-
werpen, zetel van kunst.
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Pol had haar naar 't museum van schilderijen en
naar Plantijn geleid en in de grootsche kathedraal
twee meesterstukken van Rubens getoond.

En nu werd Antwerpen beschoten. . . . nu regende
het bommen op de forten en misschien aI ook op de
stad !

En als Antwerpen viel, wat dan? Zouden de l)uit-
schers dan naar 't Westen oprukken, hier naar c1e

Yzerstreek ? Zou de oorlog waarlijtr< ook tot hier
komen, tot 't vreedzame, kalme Veurne-Ambacht ?

I{isschien om naar Duinkerken, leen vesting immers, op
te rukken.

En toch, oorlog in dé Yzerstreek, het leek onmo-
gelijk....

W'aarom, ja, dat begreep Bertha zelf niet. Omdat
Dixmuiden, Nieuwpoort en omgeving altijd zoo rustig
waren, omdat er nirnmer iets buitengelvoons voorviel,
orndat men zoo den wede beminde. . . .

Maar had men niet gansch België door den vrede
bemind ? En Luik, Thienen, Namen, Dinant, Leuven,
Charleroi, Aarschot, Dendermonde, Antwerpen.. . . al
die steden werden toch in den bloedigen oorlog ge-

sleurd. Bertha huiverde, als ze aan die schrikbare
verhalen dacht.

En nu ook oorlog hier. . . .
Ze bad weer met aandacht, bad voor Pol, den mili-

tair, die 't eerst in gevaar verkeerde, maar dan ook
voor haar familieleden, voor haar stad, voor gansch

het volk en het land. ...
Boerinnen kwamen binnen, anderen gingen heen,

allen bezwaard van harte, onrustig, an-gstig, be-

droefd....



AAN DE YZER.

Ook Bertha veriiet de kerk.
Op de markt stonden overal groepjes. Men toonde

elkaar brieven r.an 't leger en besprak het nieuws,
men verbreidde ailerlei geruchten, men vreesde en
h.oopte toch....

Bertha ontmoette een vriendin, Magda Dekkers, die
haar verheugd vertelde, dat er een brief van haar
broeder Frans, soldaat op een fort te Antwerpen, ge-
komen was.

- Hij stelt het nog altijd goed, zei het meisje.
Nfaar, ja, de brief is al tien dagen oud. Moeder was
er: blij mee, maar is weer al ongerust, o'rndat het nu
zco schouw rond Antwerpen toe gaat.

- Maar de Engelschen zijn gaan helpen. .. Ant-
werpen zal niet in de handen der Duitschers vallen. ..

- Hebt ge nieuws van Pol ?

- Eergisteren. Hij was te Waalhem bij Meche-
len. . .. Er wordt daar ook wreed gevochten, schrijft
de gazel. 'k Ben soms zoo benauwd, en dan bid ik
maer. 't Is wel een tijd nu. .. .

- Wreed !

De meisjes scheidden. Bertha spoedde zich naar
huis. Haar vader rentenierde in 't oude stadje. Hij
.was vroeger koopman in graan geweest en had met
dien handel een aardig fortuintje verdiend. Nu be-
steedde hij zijn tijd aan lectuur en oudheden. Van oud-
heden was hij hartstochtelijk beminnaar en zijn ruim
huis geleek wel een museum.

Mevrouw Lievens was twee jaar geleden gestorven.
Bertha, de eenige dochter, was voor vader een trouwe
zorg. Met Pelagie, de meid, die van haar geboorte
af. hier diende, bestuurde ze 't huishouden.



to AAN DE, YZER.

Mijnheer Lievens las de krant, toen zijn dochter

de gezellige kamer binnentrad.

- Veel nieuws, papa ? vroeg het meisje.

- Och, zwijg van die gazetten I Gisteren stond er

dat rond Antwerpen alles om ter best ging en nu lees

ik, dat de stad gebombardeerd zal worden en de

burgerij maar vluchten moet.

- Zoo erg, papa ! riep het meisje verschrikt'

- Die Duitscher moet toch geweidig sterk zijn . .

Hij pakt Antwerpen natuurlijk ook ! En de vesting

was oninneembaar. ..

- En de soldaten dan, PaPa !

- Ja, de soldaten ! . .'. Maar, Bertha, hernam de

heer Lievens vriendelijk, denk nu niet seffens't ergst.

Het leger kan nog aftrekken. . . .

- \Maarheen ?

- Naar de kust . . .

- En dan komt de oorlog hier ?

- Ja, wie kan 't zeggen.. ' \Âraar zitten nu al

die Frans'chen en Engelschen ? Heel Belgié g.aat er

aan. . . N{aar om van '$/at anders te spreken, je zoudt
dezen middag eens naar Veurne moeten gaan. Nonkel
I{arel kornt daar van Ieperen, schrijft htj -tj. Om drie
uur zal hij in de Nobele Roos zijn. Je moet hem daar

een pakje rvaarden brengen, die ik nog van hem heb.

'k Vind dat veiliger dan met de post. Een mensch

weet niet wat er tegenwoordig al gebeuren kan.

- O, tk zal fietsen, 't is prachtig weer. . .

- ]Iaar zoo ver. . .

- Naar Veurne, papa ! Dat heb ik toch al zoo

dikwijls gedaan. Op den trein is 't zoo vo1 en druk. ' .

.- Nu, geiijk je wil. . . Rijd intijds weg.'. Ja, 't
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zijn aardige dagen met heel dien oorlog. 't 'Was eerst
al zege en zege, maar ik vind dat het rap verslecht.

- Na 't middagmaal reed Bertha heen. Ze fietste
gaarne en ze kon nu ongestoord denken en mijrne-
ren. .. Ze kruiste de Hooge Brug, over de Yzer, het
kleine riviertje, dat zoo guitig door \{laanderens
Westhoek kronkelt, langs velden ea weiden, tusschen
't hooge riet.

En Bertha dacht aan Gezelle's vers, dat haar ver-
loofde met zooveel gevoel voordragen kon. ..

O, 'i ruischen van het ranke riet,
O, wist ik toch uw droevig lied,
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert.
gij buigt ootmoedig nijgend, neer,
staat op en buigt ootmoedig weer,
en zingt al buigend 't droeve lied,
dat ik beminne, o ranke riet.

O, 't ruischen van het ranke riet,
hoe dikw-ijis, dikwijls zat il< niet
nabij den stilien waterboord,
alleen en van geen mensch gestoord,
en lonkte 't rimpelend water na,
en sloeg uw zwalil<e stafjes ga,
en luisterde op het lieve lied,
dat gij mij zongt, o ruischend riet.

En dikwijls had Bertha zich afgevraagd waarom
den dichter Gezelle 't ruischen van 't riet zoo droevig
toeklonk. ..

II
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Vlaanderen was toch zoo schoon, zou weedzaam,
zoo vroolijk. . .. De Leie- en Yzeroevers weergalmden
ze niet van 't gefluit .der vlasrooters of 't gezang cler
hooisters, van de blijmoedige stemmen der wiedsters,
maaiers en oogsters ? En hier in Veurne-Ambacht,
scÏlertste en zong men er niet gaarne, en koutte en
babbelde men er niet lustig ? En waarom dan die
droefheid bij Vlaanderens grootsten dichter ?

O, ja, nu... was eldroefheid err rouwe in België
door dien vreeselijken oorlog. Maar ieder zei, dat de
krijg spoedig ten einde zou zijn... Dan kwam de
goede wede terug.. ..

O, Bertha had den oorlog niet van nabij gevoeld.
Het strijdgewoel bleef verre van haar . . .

Zeker, soms was ze angstig en kwamen er tranen in
heur schoone oogen, dan was ze bevreesd voor haar
verloofde, maar de hoop, het vertrouwen keerde weer.

Antwerpen zou vallen. Maar het leger kon aftrek-
ken. Misschien was de overgave der Scheldestad het
laatste krijgsbedrijf in België en bleef voortaan de
oorlog beperkt tusschen Frankrijk, Engeland en
Duitschland. . .

Hier,.. o, neen, hier in 't vreedzame landschap
kwam geen oorlog ! Op Veurne-Ambachts veiden en
rveiden zou niet gestreden worden . . . .

Duinkerken . . . de Duitschers zouden die veste langs
Frankrijk wel naderen.

Maar hier. . . 't 'Was al ruste. Kijk, daar rechts lag
Stuivekenskerke . . . en dichterbij nog stond de oude
hooge toren, zorrder bedehuis van Oud Stuivekens-
kerke.

Pol hield zooveel van dien ouden, eenzamen toren,
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te midden der weiden. Dikwijls, als hij met verlof
te Dixmuiden was, beklom hij den trans en genoot
dan van 't wijde panorama, dit land, uit zee gewonnen
door de vrijheidminnende Kerelen, door hen getooid
met heerlijke kerken, gelijk kathedralen, met m'onu-
menten als Nieuwpoorts halle, Veurne's belfort; 't
land, dat'ze bebouwden en welks vruchten ze gaarden
in reusachtige schuren, gelijk er in Bogaerde en A1-

laertshuizen nog overgebleven waren ; rrraar 't land
dat ze ook zoo dapper verdedigden tegen heersch-
zu,chtige ridderen... .

Daar links lag Lampernisse, waar Zannekin, de
kerelenhoofdman, geboren werd en zijn velden be-
bouwde, tot Frankrrijks vorst Viaanderen beroerde.
En Bertha dacht aan de geschiedenis van Lamper-
nisse's held, die aan den voet van den Casselberg
stierf, liever dan een slaaf te zijn.

Bloedige geschiedenis. . . Ja, er lvas hier in Veurne-
Ambacht dikwijls gevochten gelvorden, maar dat lag
a] zoo ver in .'t verleden . .

En nu.. . .

***

Plotseling springt Bertha van de fiets. Ginds door
een zandweg nadert een Belgisch soldaat .. O, ze

wil hem ondervragen... Zie hij komt nader, hij is
dichtbij.. . De man geiijkt wel een oud ventje.

Ja, de strijder schijnt bejaard, al kan hij' toch maar

35 zijn. De rug is gebogen, de voeten slepen moei-
zaam door 't zand- Maar op het door de zon bruin-
gebrande gelaat ziet Bertha een blijden glans.

I3
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Eensklaps richt zich de gestalte, de stap wordt
vlugger.

,,Vader, vader, vader !" klinkt het.
Drie kinderen komen aangesneld.
De moede soldaat strekt de armen uit. Hij ziet zijn

lievelingen terug, hij wil ze allen tegelijk omhelzen,
ze vereenigen in dien eersten groet.

Tranen stroomen over zijn \{/angen.

,,Mijn kinderkens, o mijn kinderkens t" klinkt het
in een snik.

En eerst hoort Bertha niets dan: ,,Vader. . . . en
kinderkens."

Maar een jonge vrouv/ snelt buiten. Even blijft ze
als verschril<t staan.

Hij, haar man, die zoo kloek, zoo rechtop, zoo flink
ten oorlog ging I

Zij schijnt zijn dochter wel.. . .

,,Moeder t" juicht de soldaat.
En nu wil hij ze allen omklem,rnen, rrr-oeder en

kinderen. Zoo heef.t hij immers ook aan hen gedacht
in oorlogsellende en gevaar, onder kanongebulder
en wapengekletter: moeder en kinderen.

En de Cort's heerlijk gedicht komt Bertha voor
den geest, rvaar hij sprekend over zijn vrouw en kin-
deren uitroept:

,,O, vraag niet wie van beiden. . . .
ik wel 't meest bernin,
Mijn hert en kan niet scheiden,
De moeder van het kind".

Schreiend en lachend tegelijk, zalig van vreugde,
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leidt lde vrouw haar man in huis. Ze zal hem wasschen

als een kind, z'ijn gewonde voeten verbinden, hem
vertroetelen als een uit den dood teruggekeerden
getiefde. Vergeten nu al die angst en twijfel, die
slapelooze nachten ! Vader is terug I de wreede oorlog
heeft hem toch gespaard.

Bertha mag niet binnengaan en dat innig tooneel
storen.. . .

Tranen staan in heur oogen. . . .
En het meisje ziet Poi, haar verloof.de. Zal ook hij

zoo verouderd, zoo afgemat, zoo gebogen zijn ?

En ze voelde iets meer van den oorlog, iets dat
het lezen der kranten bij haar niet had kunnen ver-
wekken.. . .

Veurne lag rustig in zijn krans van groen. Ver
boven de roode daken rezen de hooge Walburgakerk,
de kloeke St. Nicolaastoren en het ranke belfort.

Toch was 't binnen 't stadje niet zoo kalm als
anders; ook hier overal groepjes burgers, druk rede-
neerend over het nieuws uit de bladen, het lot van
Antwerpen.

Antwerpen kan niet vallen, in geen tien jaar. ..

-. Luik kon ook niet vallen, en de Duitschers
waren er, eer we 't wisten. . . .

Bertha hoor'de het in l't voorbljrijden: onbieredeneerd
optimisme en twijfel ! Een angstige onzekerheid toch
over de menigte.

Het meisje stapte bij het oud hotel ,,De Nobele
Roos" van de fiets.

- Ha, nichte. . . . je zijt daar. . . ! riep iemand
luidruchtig.

r5
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Een kloek en goedig uitziend man wachtte haar
daar al.

Ja, nonkel Karel . . . . 'k Ben per velo gekomen.
Hier is 't pakje.

- Ja, vader is voorzichtig. De post vertrouwt ie
niet meer en ja, wie weet er wat in de eerste dagen
gebeurt.

- Ook al ongerust, nonkel ?

- Wel, we hooren zulke aardigel) dingen nu....
De een zegt, d.at de Duitschers bij Antwerpen ver-
liezen en d'ander, dat ons leger aftrekt. En de gazet-
'Éen. .. . bah, 'k geloove.ze niet meer.

- Dus te leperen is er ook geen zeker nieuws.

- Wel neen, veel babbelarij en zotte praat . . . .

En hoe stelt papa het ?

- Veel ,complementen. . . . Papa is goed gezond.

- Heeie dagen met de neuze in de gazetten zeker !

- Ja....
- En is ie wijzer als ik ?

- Neen, nonkel....

- Nfaar hoe gaat het met Pol Verhoef ?

- Volgens den laatsten brief heel goed, nonkei.
I\{aar waar zal ie nu zitten ?

- Toe, toe, niet 't slechtste peinzen. Pol zal er
zich wel door slaan. . . . 't is een ferme overste. Maar
wat ga je nu drinken, nichtje?...'kHad dat al eer
moeten vragen.

- Een tas koffie, nonkel . ... ik heb het v/arm varl
rijden. En steit tante Julie 't nog goed ?

- Wat triestig. Onze Leon is ook binnen. Hij is

l3 
je kitt van 14, die opgeroepen is. En tante trekt

rJ Rare,
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zich dat nog al aan, maar ik zeg ook, een jongen lijk
Leon kan nu niet met de armen over elkander thuis
zitten.

- Ja, de klas van 14 is binnen.... De oorlog zal
dus nog niet rap gedaan zijn, nonkel.

- Gedaan ? Neen ! . .. Peins dat niet ... .

-- En als Antwerpen valt. . . .

- Dan is de oorlog nog niet uit, nichtje. We
zitten nu in 't zelfde schuitje met den Engelschman
en den Franschman en die peinzen nog aan geen
vrede. . . .

- En waar zov er dan gevochten worden ?

- Wisten we dat ! In Frankrijk peinze ik. . . . Ze
zijn er nu bezig, maar ze naderen langs hier ook.

- Langs hier.... nonkel ?

- Al 't Fransche ja. . . . Zooveel gazetten thuis
en \Meet je dat niet ?

- Ik lees ze niet en papa spreekt er weinig over.

- De vechtlinie in Frankrijk wor'dt langer, trekt
meer op naar de zee....

- N{aar niet langs deze streek.

- Nog niet. . . . \Iaar wie weet wat er gebeurt ?
'We moeten ivachten. . .. en maar niet 't slechtste
peinzen.

Oom Karel beurde zijn nicht niet veel op. . .. En
toen Bertha Veurne verliet en huiswaarts reed, was
ze somberder gestemd dan op de heenreis.

Wat rvas er gebeurd ?

O, kwam er nieuws . . . . ! Zeker nieuws !

De boeren, die Bertha ontmoette, keken ernstig;
iets benauwends hing over de streek, welke 't zelfde
\ieurne-Ambacht niet meer geleek.

r7
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Zou het ook hier oorlog worden ?

Bertha bezocht bij Oostkerke nog een familieiid,
een oude nicht van moeder, een wat zonderlinge
vrouw met eigen gedachten. Ze lcvtam een enkele
maal naar Dixmuiden, ging ook eens tot bij familie
te Veurne, maar overigens leefde ze afgetrokken.

Hartelijk toch begroette ze het meisje.

- Zoo naar Veurne geweest ? Nonkel Karel ge-

zien ?. . .. Zoo, zoo... . zei ze. E,en boterham eten ?

Niet ?.. .. Ja, ja, voor een keer dat je komt. Serieus 1)

geen goesting.,) Zet je toch een beetje. We gaan
wat klappenu).... van d'oorloge van eigen+).... 't
Zijn wel tijden, hé ?. ...

Vreeselijk, nichte Melanie.

- J^, ja.... de mensch is algelijk0) boos. \[aar
weet je waarvoor 't oorloge is ?

- !Vel, ik heb vroeger gelezen. . . ."

- Gelezen in de gazetten ? viel de vrouw Bertha
in de rede. Zwijg van je gazetten ! 'k Ga het je
zeg'gen met een parabel.

- Goed, nichte.

- Ehwel, op zekeren keer vroeg St. Pieter, de
hemelbewaarder, aan ons Heere of hij zijn familie
in Vlaanderen nieuwjaar mocht gaan wenschen. En
hij mocht. Zoo St. Pieter stak zen beste kleederen
aan en ie vloog welgezind naar d'eerde.

Den anderen dag keerde ie weere, en Ons Heere
vroeg zoo: Wel St. Pieter, hoe is 't gegaan ?

- Goed, Ons Heere.
:- En wat heb je gedaan ?

t) Waarlijk. z) Zin. 3\ Praten. 1) Natuurlijk. 5) Toch.
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- Wel, we hèn goed gegeten en kennissen b,ezocht
en een smakelijke pijpe gesmoord.

- En van wat heb je gesproken ?

- Van 't goede jaar, dat het al wel was geweest
met den oogst en de patatten en de rapen en het vee.

- En hebhen ze vaî rnlij' ni"t gesproken ? vroeg
Ons Heere.

St. Pieter was lijk een beetje beschaamd en zei dan
veel stiller: ,,Neen'z, Ons Heere, de menschen en
hebb'en van U niet geklapt''.

- 't Is goed, zei Ons Heere.
De vrouw poosde even en hernam dan:

- 't Volgend jaar vroeg St. Pieter weer nieuwjaar
te mogen gaan ïyenschen aan zijn familie en hij
mocht. Btj 't terugk'eeren vroeg Ons Heere weer:
,,St. Pieter hoe is 't gegaan ?"

- Slecht, Ons Heere, antwoordde hij.

- Zoo, en was het slecht ?

- Ja, weinig ,eten, triestige menschen.

- En van lvat hebben ze gesproken ? vroeg ,Ons

Heere.

- Van 't slechte jaar, van den mageren oogst, van
de mislukte patatten en rapen, van de ziekte onder
tt vee.

- Zoo, zoo ! En hebben ze yaî mij niet gespro-
ken ? vroeg Ons Heere.

- Wel, wel, ze hebben daarna van niemand anders
gesproken dan van u, Ons Heere.

De wouw zlÀleeg weer even en zei dan:

- Weet ge nu, waarom 't oorlog is ? De menschen

hadden het te goed: er was te veel glorie. De men-

schen peinsden op Ons Heere niet meer. 't Waren
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te goede jaren. . . . Maar nu gaan ze wel op Ons
Heere peinzen !

Bertha kende, .oor Poi, goed de toestanden in
Viaanderen. . . . En zij wist het, er waren volkszon-
den,.. . er waren bij groote gaven ook onrusttwek"
kende gebreken.

En er waren hoogmoedigen en verwaanden.. ..
Maar ze vroeg to'ch ook of de Vlamingen, die in

Frankrijk bij dag op de onmeteiijke velden zwoegen
en bij'nacht in barakken slapen, of onze mijnwerkers,
rrelke hun leven onder de aarde doorb'rengen, of
on-ze spellewerksters, onze koeboeren, onze vissrchers,
onze fabrieksarbeiders, $lasblazers, of die allen wel
zooveel glorie verkochten.. ..

Maar deze vrouw liet zich niet overtuigen. Zij was
fanatiek in haar opvattingen.

Maar beda'cht de oude nicht wel, zij zoo scherp
in't oordeelen, datook zijhaar gebreken,haarzonden had I

- Wie daarvan overtuigd is, kan en mag hopen,
dat ons land gelouterd uit den oorlog komt, dacht
Bertha, toen ze haar huisreis voortzette en over dit
gesprek nadacht. Maar waarom nu al zoo veroor-
deelen ? Zoo veien lijden, gevoelen versch geslagen,
nog bloeien'de wonden. . . . En heeft niet de recht-
schennis, overmacht, ontrouw van een machtig lan'd,
dat'zoo hoog op gaf van zfljh beschaving, ons vol]< in
dezen krijg igesleurd ?

't Begon te s,chemeren, toen Bertha Lievens Dix-
muiden binnenreed. Er was opwinding in de stad.
,Men vertelde dat van Antwerpen terugkeerende sol-
daten al te Brugge en Oostende waren.

Zoa de sterke veste dan to,ch gevallen zijn ?
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