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A HAN$

-".4 NE BA]IKBAAE ${3LtsAAT F,""

I.

.1i* Brr*u en Tom,Fulton zaten$r&rûefl in, een
loopgraaf, v66r lep,er. Zij waren twee Engeilsche
soldaten. Het was toren in l917 een ongeùuk,kirget
tijd voor Europa en zelfs ook buiten Eu,ropa.'

Er woedde een r'fieeselijLe oc,tlos. Aan dre eene
zijde sùondbn Britten, Itrili,anen, Amerikanen,
Fransohen, Bel,sen; aan dp andore Duitschers,
Ooste_nrijkers, ,Hongaren, Turken. Dus ,'t was
overal ellrende. ln WestVlaanderren ootr< ging het
wreed toe.

Jim Burns en TomFulton,hadden in de voorrste
linie een wachtpost en zoo ju,ist was Jim door een
granaatscherf in den arm gewond, 'i Scheen nlet
erg te zijn en Tom verbondt ;ijn'yriend. Er was '
geen denken aan om nu achteruit,b ,gaan naar
een hulppost, wâaï een dokter/was. 

-De 
Duit.

scherrs schcten met.de kanonnerf en cle Britt,en ant-
wrlord,en, en de heele stneek stond onder vuur,

't Ging grqwelijk tfl:,, dole in Vtraanderen, wâ,ar*3*



dagejlijks jonge, l<loeke mannen 't leven verl,oren
'en ,anderen ontzettrend vermlnkt werden.

Toen T,om zo,o rnet zijn kamaraad' bezig was,
doken eentslclaps soldaten ,op. 't Leek wel' of ze
uit den grond oprez€n. 't Waren Duitschers! Zij
dreden een aanval. 't Was voor Tom en Jim te
laat iom db wapens te grijpen en zich te ve'rdedi-
gen. Alles kÇam Zoo orvêrwacht. Ook schild-
wachten, die nog vôôr hen stonden, waren over-
romp,eld geworden.

Jim en Tom rnoesten zich overgeven. Zij wer.
den naar achteren ge:zonden en virelen er in,han-
den van andere Duits,chers.

Zij waren met andere Engelschen krijgsgevan-
gen gemaakt en lraar een Euimte in een bosch ge-
stuurd. En d,ien dag kwam,en er nog ve,el meer
Engelschen bij. De Duitschers hadden een paaï
loc,,pgrave n genomen. Op een anderen d,ag zou-
den de Eritten die weer terug nemen ,en, ook krijgs-
gevangenen maken, Dat ging rovêr err weer. En
dan rneldde men in d,e d,agbladen, dat er geen
nieruws twas van h,et fro,nt, mear ,er lagen in de
in,eengeschoten loopg aven toch tairijke dooden
en in de hospitalen vele gewonden en er zou in
menige woning weer verdriet en rouw. zijn, ais
het nieuws daar tc1:r klvam.

Jim Burns en Tom Fulton bevonden zich d,ien
avond in een stad. Ze hdonden, dat llet R,oeselare

*4*

wa+ 't Geschut had ,er veel huizen ,beschad"igd,

maar er woonden toch nog burgers.
De krij,gsgevanrgêrr,eh lagen in een school. Zij

wisten'; dat ze û,ââr êan. kamp in Duitschlandr ge-
stuurd zouden worden.

't'Was al laat. Jim woelde op het stïoo,
-- Hebt gij pijn? vroeg Tom Fuiton.

- Ja... Die wonde...

- Wij hadden naar een dokter moeten vta.
gen...

Tom legdte zijn hand op Jim's voorhoofd.

- Gij hebt koorts, zei hij.

- 
Ctch, ik zal wel in slaap va,llen,..

- Maar m,orgen'vragen we een doktrer.
D'e meeste gevangenen sliepen. Zij waren doo-

delijk verrno,eid en rustten nu.
't Was ai nacht,, toen Jim Brlrns nog altijd'wak-

ker lag.

- 
\[/s1 dsel ge toch] vrceg hij zacht aan

Tom, die ,op hand'en en voeten rondgekropen
had...

- 
O, Jim, ze letten niet veel' op ,ons, omdat

allen slapen. Ik heb een bres in den muur gevon-
den. 'k Voelde trek en ik ben op on'derzoek uitge-
weest... Wij kunn,en door dat gat weg kruipen.
Kunt gij mee?

._ Ja... Maar wat danl

- 
tk denk dat bu,rgers ons rqel zulùen helpen.

Ik heb bemerkt dat er nog in de stad zijn. Ik wil
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veol rragcn, on niet in Duit*chLand tcracht te
kornen. Me dunkt, we kunnûn van hiar irt Hol*
lancl geraken...

Jim Burns voelde plots d,e zucht naar dc vrij-
heid, en hij ,beheerschte zijn pijn.

_.- Ik ben gereed, fluisterde hii.
Tom Fulton ,hief het hoof.l op. De eaal was

flauw verlicht. En hij kon nauwelijkc de twee
IJuitsche schrldiwachten bij dre deur zien. Jim en
'I'om lagen in den versten hoelc

'.- Volg me... maar stil, hoor! æi Tom heel
zacht.

.[ij kropen op harrden en voeten, naâr' een
kleine geng. rEn daar was in den muur een gat,
'blijkbaar ook door. een bomscherf geslagen.

'Fom en' Jim kond,en er zich. door wringen, en
zij kwanr,e,n zoo op een binnenplaats, waar wa-
gens stonden en altrerlei rommel lag.

- 
Wij moeten nu over e€n muur 'klimmen,

fluisterde Tom.

- 
Ik volg u overal.

Torn speur<l,e rond. 't [,eek wel of hij uil,bn-
oogen had en in 't donker kon zien.

-. !(iij kruipen' op dezen wagen, zei hij, en
van daar.rp d,en muur... 'lr Laat mij dan van den
rnuur za'kl<en... en ik zal u naar benedren helpen.
Pas op uw arml

De vlueht golulcta an da tn'* kamaraden çton'
.den nu in cen stille straat. 

_

* fYn"rh,crsr nuit rr*rq jiim..
-* Zoeken, en rnoed houCen, vrisnrd... 't is

ccn donlcere evond pn do rtad lig in 't duisr.er
voor de vlicgere... \Pij moeten buiten de plaats
geraken.

Tom en Jim 'begreperr wel, dat ze hun leven
waagden. Als zij rgegrepen wenden, zou het hun
niet baæn te beweren, dat ze ontsnapte gevan-
genÊn waren.Dan werden ze beschouwd als spion"
n€n en onbarmhartig dood geschoten. .. Zoo gaat
het in den wre,eden oorlogslijJ toe,

Tom ging voorop €m Jim volgde. Zij slopen
lan,gs de munen. 't Was stil hier., . Roeselare lag
toch al een eindje van 't $ront Maar ze hoorden
in an'dene straten' 't gerij van wagens. Men bracirt
allerlei voorrraad naar 't frront Uit die drukte
moesten de twee vrienden weg blijven Tom kqos
dus de stiltre etraten...

* 
-Pas op, waa,rschuwde ,[rij, en trok zijn

vriend, mee ond,er een poort.
Ze legden zich piots op den grond, want ze

hoorden stappen.

_ Een Duitsche patr,oelje kwam voorbij re mid-
den der straat, doch merkte niets.

- 
Dat is in orde, fluisterde Tom. Voor'rir

maâr weer, en moed, gehouden.
Zii dooiden voort in de hun onbekende stad,

langb gesloten huizen, ren fabrieken,

- Wij zijrn, buiten de stad, zei Tom. De wo-_7 *



iiingen si*.r, niet meer t*r, .iL"., vast geLouwd.
Er zijn al veld'en...

Jirn Burns was afgemat. I{ij kon haast niet
rleer voort. De tr<on,rts kw,eld.e hem. Tom be-
spiedde zijn mo.eilijkeri gang. En,hij nam hem bii
den arm.

- 
Nog een eindie, fluistercie hij. En dan vra'

gen wij eïgens hulp aan burgers. Ge weet, dat ik
te Proven en, Wato,u wat Vlaarn'sch geleerd heb
Dat zal ons te ,p,as komen. N'loed, houd,en, ion-
gen."

- Ja, ja... En als ik niet meer kan, gaat gil
alleen verder.

- 
Dat nooit! Wij zijn altiid' samen ,geweest

en wij blijven sarnen, wat er ook gebeurt.
Tom was te Lond,en knecht in ieen pakhuis aan

de haven geweest, Jim Burns had gestudeerd en
was bemid'deld,er dan Tom, rnet wien hij dikwijls
eigaretten, tabak, clrioc,ola'de en andere artihelen,
welke hij van huis kreeg, gedeeld had.

Zij wanen'beste vrienden. En Tom mee'nde het,
nu hij zei, dht hij zijn kan-raraad nirert in den, steek
zou laten.

Ze verlieten de groote baan waarop ze uitge-
komen waren, en,koz,en een hinnenw€rg, waar ze

veel mirnd,er kanis had'den Duitsahers te ontmoe-
ten... Zoo sukkelden ze voort. Jim leunde zwaar
op Tom...
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Nand, Spellink woonde nc,g altijd met zijn
vrouw,en zijn twee dtochters B,eytha en Elod:ie op
zijn kl,eine ,hoeve. Twee zoons waren aan het
front bij den lJzer.' 't G,ebeurde we[, det er bommen,dicht bij de
hoeve met geweldl ontploften, zoodat de scher-
ven in it ronde vlogen. Maar boertje Spellink,
zooals men hem noernde, wilde niet vertrek-
ken.

- 
Als de Duitschers me weg jagen, moet ik

gaan, maÉrr eer hoepel ik niet op, zei hij. Als de
jongens daar aan den lJzer doorbreken, moeten
ze vader en moeder thuis virnd,en, om hen tre ont-
van,gen.

Nu lag 't gezin in de rust, De meisjes hadden
hun bed i'n den .kelder tgezet. Daa,r waren ze vei-
liger voor 'de 'bommen. Ve,el rnensch,en in Vlaan,
deren brachten d,e nachten, onder den grond
door en in steden als Kortrijk, Meenen .n Ëld"r"
had men gaten in de 'l<eldermuren gekapt om zoo
te kunnen vluchten als het huis getroffen werd
door ee,n bom van een vli.ege'r

El'odie Spellink, die vae'riien j,aar was, werd
wakker. Zij wekte haar zuster.

- 
Bertha, zer ze, er w,or.J,t op de deur ge-

klopt,
*q*



* Laat noe slapen, antwoordde Bertha geôu-
wend.

- Jr, maar ilc zeg u dat ze kloPPcn.
Maar Bertha scheen niet klaar wakker t'e 'hun-

nen worden.
Elodie sprong'uit bed en kl<.,m de trappen op.
-* Vader, riep ze rnet,gedemptc atcm.
Boertje Spel,link sliep niet vaot. Dadoliik was

hij van de voute in d,e keukerr.

- Wat is er] ,Hoo,rt ge vliegersi vroeg hij.
Men merlcte de aankomst van vliegers door

luid ger,onk in de lucht.
-- Neen, vader, maar ze kloppen op de deur,

spra,lr Elodie. I-let zullen Duitschers zijn.
.* Dan, gebaren w€, dat we het niet hoo-

ren...
*.. Maar, vader...

- Ju1, tut... kruip in uw bed...
Men klopte'vv,eer. En Spellink bromde, dat men

hem toch 's nachts wel gerust kon laten.
FIij sch,oot eenige kleeren aan. 't Leek hem

zonderling, d,at,e,r' op d,e a.chterdeur gektropt werd.
Drritschers kwamen aan de voordeur.

Hij ging door het schotelhuis en vroe,g:

- TVie is ,e,r daar?
*-- Ope;r... gced folksl klorr,k het terug.
--- Dat is Viaamsch, mompelde Spellink, Mis-

schien een do'olarrr. Ik hel: toch een hart in mijn
lijf' 
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.F{:ij retr*ttrf elc .gr'er-delb weg. 'l'wc'e rûârur,;r'
g'kiod,en binnen. Het wnrem Jinr Burns en J'or,,
Ëuhon

Spellink cleed' dc de.ur dïcht.
* 'Wie zijt gij? vroeg hii
* Engelsch ,soldaat. ". geryangt door der,

Duutech... en w,ekkeloop van Roeselaar, ,aini

wsordde Tom, die immers vrij goed Vlaamsclr
had g€leerd.

- V7egge[oôpen... gij hebt gelijk, sprak Spei-
linL.

- Wij wil to Holland, hernarn Tom.

- Maar jorrgen, gij komt van R,oeselare e,,
gij moet naar Holland, en,gij loopt hier rechg op
't front.

- Mijn komraad, riek, vervolgde Tom. i-l:j
ie gewoended...

- Alloh, homt binnen, jorngens! noodigd,,
Spellink. Voorzichtig, stoot uw bol ni,et... Ir;
zal een lichtje m,aX<en; maar wij moeten oppar
sen, want als de Duitschers een glinstering zie:ir
van een pi3ptabak, peinzen ze aan spio'nage'
seinen.

Doch de blinden waren gesloùen en Sirelling
stak een kaarsje aân. En nu bekeek hij zijr'
gasten.

- J", gij zijt Engelschen, zei hij. Ik zie het..
Maar, sprak hij voort tot Tom, uw kamaraa'
valt haast omver. 

ll



' Hii is gewoended...

- 
Witi zullen hem helpen.. Ik heb ook twee

zonen aan rh,et front... en, wij bidde,n eÏken dag
Cod, dat zij ooh bravet ,rnenschen Inoger' ort-
inoeten, want, jongens, die ver van moedet zit'
ten, zijn sukkel,aa.rs.

Vnouw Sp,ellink had zich haastig gekleed en
kwam ook zien.

- 
Engelsche krijgsgevanigenen, die uit Roe-

selare gevlucht ziin, vertelde Spel'link. Wij moe-
ten ze h,elpen. Victor ,en Kare! kunnen ook zoo
ergens toe komen...

- Jt, j....
Vnouw Spellink knikte de Engelschcn gene-

gen toe, en haalde re'edJs eten te voorschijn.

- 
Wij moete'n van dien eenen zijn arm e,ens

nazien... De sukkelaar is gekwetst! zei Sp"l-
linlc.

Jim trok zijn jas uit. De linkeram was bene'
den den ,elleboog blauw en 'gezwrc'llen. Vrouw
Spellink zuiverde de kleine wonde. Zij had nog
goede zalf in huis en ze zei, dat die' het kwaad
we,g t,rok. Zij leg'de een goed verband.

- 
Die jonge'n moet slapen, zei Spellink". Van

'nacht lcan hij op zol'dsr liggen. Wij zullen, rnor-
gen verder zien.

- 
Maar ererst eten, drong vrouw

aan.
Elodie kWam ook 'eens kijken, maar

-12-

Spellink

Bertha

"{i"p 
*oort. Ëlodie i,oori" *i. dis, twee j,onge

rnannen waïenen ze hielp moeder.
Jim had merr dorst dan hcnger. Tom at sma-

kelijk.

- 
O, gij zijt gorod for us... zei hij dank-

baar.
_. Van ,eigen, antwoordde boerr Sp,eùlink. Van

waar zijt gij?

- 
Van Lo,nden... mijn komraad van farder

in Engeland...

- 
Getrouwd?

- J., j....
Tom haalde ,een portret voor den d,ag, Hij

ùoonde ,een vrouw met twee kleine kinderen. En
,de tranen schoten, hem in de oogen. Hij kuste
dan de foto.

- 
Gij zijt een goede vader... ik zie het al,

zei Spellink. En is uw vri,end ook getrouwd)

- 
No...

- 
lllaap hij is te moe nu ùm te klappen. Wij

zullen ,morgen w,el eenrs verder met hem klappen.
Nu moet ge aliie tiwee in bed.. .

- 
O, ,eenr bed ! riep Tom uit.
Maar ni'et zoo luid klappen, vermaande

Spellink. Zij zu,llen langs dezen kant, naar het
fr,ont,op, wel geen g,evangenerr zoeken, maar wij
kunnen toch niet vo,o'rzichtig ge noeg zijn.

Moeder en Elodie maakten l"et b'ed op zolder

- t3 -



s*.,*ot sri wn*ldra .La6olr dre twor o**À,tt*f*a*t'
rtrsfis c,rrt{rr dil gaotvrij dêk.

Spellinl* hacl iren naair 1:sv.:u ge'braeht Natr
welijks rvas hij ben,eden, of err we'rd wç,er gt^

klopt, nu op de voordeur.

- 
Duitschersl fluisterde rnoeder angstig.

Speliirrk bleef kslm.
*_ In uw bed... Elodie o,ok..- rap! beval hij

z,eer zacht. Laat mij doen!
De vrouw en de dochter verdwenen. Speiiink

stak viug b'orden en kommein weg. Van de sol-

daten \tas niets beneden gebleven. Spellink
bond een h,andoek om zijn hoofd'

En r:onder iets tot de Engelschen te zeggen'
deed, Speilink l,edaard de deur open. Twee Duit-
schers traden binnen.

*- F{a, Fred, gij nog op rvandel}
Spellink.

i-{ij kende een der mannen.
* Illog licht in h,aus... wir habe.n

onder de doer... sprair de ander die
uitzag.

-_ J", ik ben, opgestaan, hernam Spellink.
I-lij trok een benauwd gezicht en weee op den

doek 
Tand,pijn, zei Fred. Neen, dsn kan man

niet in bed bleiben.
** Zeetr in d.e tanden... ge zoudt er eot van

worden i J:eweerde Spellink.

-14-;
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Da andere soldaat ,keek eens r,ond: Ik heb "t ;;;i;".*;-,'i;;;- hier niers
verke'erds gebeurd, z"i F *J tot zijn kamaraad.

*- Kein licht maehen in de nacht, verbood de
gezel.

*- Maa.r zoo'n kaarsje...
-*- Ik zal 't uitblazen, beloofde Spellink. Wat

zoud,en wij hior spioneeren!
Fred haalde de schouders eens op rerl rrenschte

Spe.llink bete,rschap.
tr{ij behoorrde tot de wacht van een nabu,rige

stapelplaats van a'llerlei materiaal, en zoo kende
hij Spellink.

D'er soldaten vertrolcken.

- 
Saluut en de wind van achter... maar

Fred is een brave jongen, die niets beters vraagt
d,an dat de oorlog rap gedaan zij en hij naar zijn
vxouw en kinderen mag g,aan, mompelde Spei-
Iink, terwijl hij de deur slloirt

- 
Ze ziin weg, zei hij tot zijn vreuw.

- 
Maa,r als ee ïnor,gen merken, d.at er €revan.

gen'en g'evirrcht zijn, kunnen ze âôn u\^r licht pein-
ze'n en terug keeren.

-. Maar ze zullen d,e twer mannen niet vin
rlcn.

Spellink gin,g naar boven" Jim sliep, .ioch Torrr
was Rog wakker.

-* Hebt gij ze gehoord'? vroerg, de bc,sr.
-* Ja... Duutaçrs, hét

- !5 -



- 
Ze zijn ,al weg! Slaap rrraar gerust!

Spellink vertelde hoe hij rle twee soldaten af-
gescheept had.

* Jroe zijt good, f,or us, zei Tom ontroerd.
-- Tut, tut... Morgen' zulilen wij verder zien.
En spoedii,g was ,het wee,r stil in huis. Maar

Spellink was vroeg op. I-lij zocht kleeren van
zijn zoons ,en bracht die naar boven. Tom, die
,niet zeer vast sliep, werd wakker. Hij 'richtte zich
'op, want altijrt was hij op zijn ho,ede voor ge-
vaar.

- 
Duutse'rs) vroeg hij.

- 
frJsçn, n,een...

Spetrlink deelde hem mee, dat hij hun burger-
kleederen bracht en de u,niformen zou verbran-
den. De Engelsch,en moesten natuurlijk ver-
momd naar Holland.

- 
Ik peins dat mijn korrrraad very ziek is,

zei Tom.

- 
Wij zullen voor hem zùrgen.

Elodie kwam uit den kelder. Zij sprak even
over de Duitsch,errs.

-* Ge moet m,g nu h,elpen, zei Spellink" Maah
vuur in den ov,en... we zul,lerr de soldatenklee-
ren verbranden. 'En dan g,aan wq naa,r 't hooi-
zoldertje... we zullen d,a,ar eei: kamertje inrich-
ten voor de twee j,ongenrs, want zer kunnen van.
daag nog niet weg. Die een.is ziek.

rç Duurde niet lang of de uniformen warçn
t6 _

verbrand,. En op dr;n hooizolder werd in een
hoekje een, bed ,gelegd en, behendig door opge.
stapelde st'roobossels verb.orgen.

- 
'1 Zal hier ,go,ed warm zijn... en 't is nog

.maiir Oclober, zei Spellin;k. De 'Duitschers m,o-
gen in huis weg,en 'wee'r loopen. Ze vinden onze
gasten niet.

Jim en Tom moesten nu verhuizen. Jim rilde
van de,koorrts. Spellink duffe'ide hem gotd, in.

- 
Er zal een dokter komen, beloofde hij.

Moede,r en B,erth,a waren nu ook op. Elodie
ging naar de stad om een bt:rgerd,olcte,r tre vra'
gen ,ee'ns te ,willen lqomen. Zij zei ni,e,t voor wie
het was.

Een paar uur later kwam de dokter.
Wie is er hier ziek) lr'roeg hij, binnen tre-

dend.

- 
'lVel, ik heb in d,e rnuit op mijn hooizolder

een paar vo,gel's ;zitten, die vannacht onder mijn
d,ak zijn ko,men vliegen, antwoo'rdde Spellink.
En ercn ligt met een lamrrre vlerk.

- 
Belgische so.ldaten? fluisterde de doù<ter.' Engelsche... Zij waren krijgsgevangerr

gemaakt en l<onden uit Roeselar,e vluchten. '

- Ju, er zijn ,gisteren Engelschen binn,en ge-
bracht.

Spellink d'eelde dan trnee, wat Ji- Burns
pcheelde.

.- Wij doen gevaarlijk werl-*., sprak de dokter,* !7 *



Maar 't.is onze plicht. Speilink, eij zult ailen zwij,
gen, uok t,rt geL.ruren of fan:ili.,)

-* Ireinst ge clat ik gaarne naar Dui,tschland
zou vel:,fir€J.rken] Ën vertrekken is nog niets"^.
doch er filoereï-r blijven! Niemand zal er-iets van
weten, dokter !

. Spellin}" ;Sin;g dan met den geneesheer nairr
den hcoizo,lder. rl-let rn as *, ,oJ donker, dat de
boer een lantaarn moest aanstek,en. De dr:kter
c'ncierzacht nar-lwkeulrig d,e woride.

--*- 't- ls ernsti,g, zei hij, En 'i w,ordt een lan,ge
verz-orging.

- 
Ma,ar v.aa'n kleine wo'nde, merkte Spel-

Iink op.
-_* ja, ja... begin van bloeCvergi:Ftiging.
:* Ja? Dat is ergsïr".. 'Maar g" blilf-t hler als

een zoon van den, huize, vervolgde $pellink tot
Jir.

En de dolcter vertaald,e <lat.*- Tcm, vertrek gij maar! drong Jirn l:ij zijn
vriend aan.

* En u acht,er laten ! Nooit I

""* Gij kunt rritcree,n in Hcliand zijn, L,uiten
alle gevaar.

-* Met u in 't ge\-aar of rnr:t- u in l-{olland ! be-
slisie de trouwe -rriend.

De dokter zou over een uur terug keercn. En
toen had hij het n,cadige ûlee vûor* €€ïr kleine
operatie daar op den hcoizoldcr.

I8 *

-lirn le*e.ir veel pi,jn, ,.**r. ,irr.rnstonal ailes nxre,'
,trig- ,De d:okter ,gaf heru ocrlt ietsi t6$en tle kcorts.
Ën îort"l z.'ou 

'bij zijn karr:al'.q'r1 wlâlis{r.
Duitsehers liepen in dr: Lruurt, doch goen een

vermoedr{e, wât e}' ôp Speliinirs hoeve u'ssrvi'ei

iil.

De dakter ïiwarn ell<en dag Jirn Burns werd
nu, b,eter, maar zeker'en dag iradr de dokter ge-
vr€E,sd, dat hij zorr sterven. û,slulçkig kee,rd.e de
ziekte.

Al drrie weken warerr jim en Torn nu hier. Ë,n
al diern tijcÏ, bleven ze op den hooizolder. Alieen
's avc'n'ds kwarn Tom eens l:triten ,om -wat fris-
scher lucht te ,adernen. Dikwi;ls l.vaïen er Duit-
schers in huis gar{r€rest, maar geen van h,en me,rlcte
iets ongewqons" Eeni,ge malen p,er d,a,g brachten
Spellink, Elodie of Berth,a eterr en drink'en naar
Lroven. l\4o'eder had de twee soldaten ond'ergoed
gegeven.

Ja, ze rverden hier werkeliS'k als zûnen des hui.
zes behandeld.

E,n nra een m,aand kon -|lrn ,oo'lc als eens J:ene-
den konaen en zich we,ar ,gewenn,en, aan de bui-
tenlucht.

Weer was het nacht. C)p de hoe'v,e, van Spel-
link heerscht,e rust, maar eensklaps schro,kken_-t9-



.ii"tr *"kL"". Vreeselijke ,iug"., ki,onke" en
daarop volgd,e nog een and,er groot lawaai.

Boer Spellink werd uit ;zijn bed gesling,e:rd.

- 
Bommen! sichreeuwde hij. 't Huis is voor-

zeker geraakt.
Gillendt stormden, d,e meisjes uit den kelderr,

Ook moeder jammerde.

- 
Zwijgt toch! riep Speilink. Er is al ge-

rucht,g,en,o,eg geweest. En we z-ijn troch niet doàd.
Ons huis staat over,eind. Ik zal naar .'t schuurtje
gaan zi.en... Wie weet, hoe we de Engelschmans
vinden !

Spellink stak een lanùaarn aan. Zijn, vrour\ /
bracht zijn kleeren. In een oogwenk was de boer
;geree{. Hij do,oic de lantaarn onder een do,ek en
liep over het hof naa,r het schuurtje.

- Ju, 't oud kra,am ligt in elkaar, zei hij ont.
steld. En die twee arryre jongens ! Moeten di" ,,
hier den d'ood vinden do,o,r bommen van: hun
eigen volk? Zi3' moesten ùoch ophouden met dat
vliegen... Een schrikkelijke, beestachtige mooff-
derij, heel die oorlog.

Maar plots stonden Jim Burns en Tom Fulton
v66r hem.

- 
Leeft gij nog) vroeg Spellink verlicht. Van

eigen, als ge dqod waart zoudt gij niet op utw b€e-
nen staarn. Ni,et gewond?

- 
No, no, antwoordde Tom. We fals riret de

bed,en de stroo fal up us... En we kreep uut...

-20-

- God zij gedanLt, dat gii er "o" "fg"r,u"Ltzijt. Maar pae op nu... de Duitschers kunnen ko-
rnen.'.. En drat was nu nog erger dan bommen.
Kom in huis!

Spellink stak de Engelschen weer op zolder.
En 't duurde niet lan,g, ,of de Duitschers van de
stapelplaats, waarvo,or de bomrnen, bedoeld wa-
ren ige\Âfe€st, kwam,en aangeloolxn.

- 
Geen dooden? vroegen ze.

-* 
God zij geloofd, neenr... 't Is op de schuur

geweest... Maar 't was dicht gepast, antwoordde
Spellin'k.

De Duitschers keken even en verdwenen dan
weer.

's Morgens zag lSpellin,k dat de bom een eind
van de schuur gevallen was en dat scherven €en
der zijmu,ren weg geslagen haCd"en. Tom en Jim
waren met 't zoldertje en al h,et stroo naar ben,e-
den gegleden.

Er kwamen eenige officieren die de schade op-
nam,en.

- 
Als ze nu maar niet hun neus op zolder

steken, dacht Speliink, die ioch niet ge,rust was.
Een d,e officieren woetrd,e in d'en hoop.

- 
Er he,eft daar toch iemand geslapen, zei hij,

Zie het bed me t de lak,ens en dekens.
Hij sprak tamelijk goed Vlaamsch. Elodie

stond, op 't hof en verstond alles. Zij ging vlug in
huis.
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*' Vreqge.r ,eliqp e,r ëen viùn die zrxl,rre, ant
wqordde Spefimt^ T'oeit hadnien \ô/r 'nog een kpr
trraâT Ru is er allepn nôg ee,n qeit *n die ..rtamt irr
't staiietie aan 't huis.

- Uw zoorls zijn al dnie jaar soldaat. En die
dekcns en lakens liggÉn claar nog Zeg eene, zijn
er hier ncg ander,e menschen buiten uw familieir
vrocg de officier.

- Maatr mijnhe*, dan zouden ze daar in broh-
heq'en stukhen liggen, als zoo'n schuur invalt.
beweerde Spellink, wiens hart bonsde.

De officier liep echter in huis.

- Ze zijn er a"an! mompeirie Spellink. En ih
mag me gereed' maken voor eerr reis naar Duitsch.
rland.

Hij volgcie den Duitschen overste. Deze ging
in alle kamers en klom de ladder op naar den
zolder.

Spellink beefde van angst. De ,rfficier kwam
echter terug.

- Vie slaapt €r soms in de schuur) vroeg hij
aan de vrouw.

.- Bah, nu en dan e,en gebuur of familie...
Elken dag vallen er huizen in brokken...

- Eer de Winter uit is, ligt heel de streek
plat, verzekercle Spellink, d.ie al zich weer opge,
lucht voelde, al begreep hij niet. waar de Engil-
schen gebleven waren.

- Cij moogt geen andere menschen in huis*22*

ltebbæ, d,an e.r op die kaart aan de deur etaan !

herinnerde de offi'cier. 'Maar g€, moct vandaag
verhuizen...

-* Mijnheer ricchl kloeg Spellink.

- Ja... Ge ziet nu zelf hoe gevaarlijk het
hier is. Op een nacht wordt ge allen dood gesla.
scn.

:- Maar wâ6x.r moeten we heen)
*- f{6s1 de stad. Binnen kort kunt ge dan met

heel Roeselare ve,rhuizen naar 't Noorde,n. Goed
begrepen... Gij moet morgen hier weg zijn!

De officie,ïen veirtrokken. Spellink we,nsahte
ze ook den wind van achter toe.

- 
Maar waar zijn onze vllgels gevtrogen?

vroog hij.

- 
Elodie, is ze bijtijds lcornen verwlttigen en

ze heeft z,e in den oven van 't bakkot gestc>
ken, antwoordde zi,jn vrouw,.

- 
Ha, dat is soed! Elodie is slim... Ze moe-

ten drarar nu ,een tijd blijven en vanavond vertrek-
lcen. Zij kunnen niet rnee naar Roesela're" Dan
loopen ze in 't net.

- 
Vader, rn,ag ik hen, als 't donker is, naar

nonke:l Erniel te Tielt brengen? vroeg Elodie.

- 
lsçd1 gij dat du,rven?

* O, ja... En ik kom mûrgen rerug. Ncnkel
zal wel zcr,gen, clat ze venc{er geraken.

._ Wat peinst gij er v,an, rnoeder)
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- AIs Berth,a ook meegiaat, vind ik het goed,
antwoordde vrouw Spellink.

- O, ik wil wel, zei Bertha

- Maar waa,r moeten. wij hee,n) hernam Spel-
Iink. Zo.o'n officier zegt wel: <<Verhuizen>,
rnraar hij vraagt niet waar we moeten inkrui-
pen.

Bij nicht ,Enrterance, zei zijn vrouw. Ik
ben eigenlijk blij, dar wij hier weg trelçken; 't le-
ven gaat toch boven all,es.

- Die vervlo,ekte oorlog! zei Spellink. Och,
verhuizen is nog,niets! Er gè,beuren uu.r, het f,roni
al andere din,gen ! O, als ik mijn twee jongens
maar terug krijg, dan,mogen ze rne ,rru., Ëonàrrd
parochies z-enden.

- Spellinh ging na,ar 't kleine bakhuis en opendb
den oven.

- --Ze zijn weg, zei hij. Ma,ar blijf heel den
{ag daar zitten".. AIs het donker is, breng" *ii
u weg.

. ll W" bring joe in troebe!... de Duutsmang
gjal joe_ pak ! Wil we nou gaan ) vroeg Tom.

- Om recht in de armen van de buitschers
te loopen en dan tegen een paal te staan,waar ze
u dood schi,eten ! ;Mo,est ik u daarvoor zoo lang
weg ste,ken... Houd u maar zoo stil als broodei
in den oven... en w€ bakken d. D,ritrohers een
g'oede poets.

-24*.
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Sp.iiint gins ire"n.j E n p"o.iu, mompelde hii. 't Zijn tocir ge'lii
lachedingen. 't Gaat om hun leven. God helpe
ons allen.

't Was nu druk op de ho'eve Vrouw Spellinir
begaf zich naar de stad, orri met nicht Emerance
te spreken. Zij kererde teru,g met cle boo'dschap
d,at nicht allerr verwachtte.

- Ger hebt toch van de Engelschmans niet
gesproken? vroeg de boer.

- Dat kunt gij peinzent

- 
\f,/sn1 nichte is een goed mensch, maa,r ze

heeft een lange ùong en klnpt gaarne met haar ge,
buren...

Op een kar werd eerst beddegoed geladen.
Vroeger had Spellink een koe, die ook ale trek-
dier diende, want hij was altrjd een arrm boertje
geweest. Nu spand,e hij zich zelf voor de kar en
zijn vrouw en dochters duwden.

- Me niet met de zweep .slaan, scherts,te va.
der, want hij wilde nog vroolijk blijven.

Zoo reden zelover en weer. Tegen den avond
was alles over.

- 
Ons huis staat hier verlaten en dood, zei

Spellink, 'Wacht tot 't koud, wordt, dan stoken
de Duitschers de deuren, de trap, de balken op,
alles wat van hout is. Och, ja, 't is o,orlog ! Als
de jongens .maar.terurg mogen komen.



--- 'Wii bidden .r ulk.lo daç v,aer, *prrt''i'me,
dcÈ.

In twsÊ }ââ,r heddûn zê €tên ti,euwa meEr tp.
hoord, want tot hier, dicht bij liet front, durfdon
de brieven-smokkelaars niet meer t'e komen.

't Was nu donker. En Jim en Tom verlieten
den oven. Zîj 'waren eerst stram en stiif. firnar
dat ging wel gauw over.

Elodie en Bertha sto,nden gereed,. Ontroerrd na-
men de Eng,elschen afscheid. En vadet en moe-
der Spellink waren oo,k bewogen.

* God beware u allen, zei vrouw Spellink met
een snik.

Elodie en Bertha leidden de vlu,chtelingen
over de velden in de richting '.'an Ardooie. Maar
achter dit dorp lcwamen ze op een grooten weg.
't 'lVas gelukkig zeer donker Elodie, dri,e dik-
wijls bij oom ve,rbleven hrad, kende goed de streek.
En de reis veriiep voonspoedig.

Eenige malen verstopten allen zich in een
gnacht ,of achter een haag, als ee gerucht hoor-
derr. En toen,kwamen ,er 

'oo,k Duitschers voorbil
De, farnilie keek vreemd op van het bezoek...
maqr oom was dadelijk bereid Jim en Tom ver-
der te helpen. Hij zou ze dien nacht nog naar
Aalter brengen. En vandaar motsaten ze nÉrar
Maldegem, lwaar ze bij de, 'l{ollandsche grens
zouden zijn.

*26* o27 *

'\

t-\

',r\

'\'*-a*.- 
-- d--1ç--*= .*

Èi '\,,.t-r
\

q

$



Den volgendrn dag keerden de meisjes terug.
Zij hadden hun taak volbracht.

Een week nad:en nrloesten dle' Roeselaarnaars
hun stad verlaten. En de Spellinks kwamen te
Wetteren terug.

V.

't Was al meer dlan een jaar na de n vrede. Jim
Burns zat rnet zijn vroutm in de huiskamer ian
zijn kasteel. Jirn had nooit aan Tom Fulton ge-
bluft ,o've,r zijn afkomst, maar hij was de zoon
van een ,edelma,n.'En nu had hij van ejen oom een
l,and,goed geërd. Hij was gehuwd met een lieve
vrouw.

Een week te voren had, Jim een auto gekocht.
En thans zat hi,j mret zijn, vrouw t,e praten over
een reis, welke ze sam,en z'oud,en ondernemen.
Ee.rst wilde Jim zijn vriend Tom te Londen be-
zooken en dan naar België ,overst,eken om ook de
familie Spellink terug te zien.

Betsy, zijn vrouw, wist hoe Jim ziek had ge-
l,egen bij brave menschen in Vlaanderen en de
eenvoudige Tom hem verpleegde Jim had ver-
tetrd van de vlucht met twee meisjes, Elodie en
Bertha, dan met moedige rrannen. tot Tom en
hij brj Mialdegenn orrdler een eletrische d,raadver.
sperring waren gekropen en Ftrolland bereikten.
Vandaar, keerden' 

a"iô'jngelanfl 
terus. 7ii

waren terug bij het ieger gegaan en aan de drood
of verminking ontsnapt.

- 
Ik wil leper, Passchendale, Ro,eselare, Tielt,

Aalter, Maldegem teirug zien, had Jim gezegd.
't Was vô6rjaar nui en op cren m,ooien dag re-

den Jim en Betsy heen. Zij kwamen te L nden
aan. 's Avonds wandelde n z,e in een drukke s,traat,
Plots bleef Jim voor' een. stra^atmuzikant st,aa.n.
Vergiste hij zich niet)

- 
Tom Fulton, zei hij.

- 
,Q, Jim Burns ! riep d,e rnuzikant uit.

Maa,r dhn s'cheen hij beschaamd.
* .li-, ik moet zoo mijn kost verdieren, sp151lç

hij. Dat is toch beter d,an bedelen. Toen ik uit
den oorlog tetrug kee,rde, wâs ,er een àndere
knecht in 't pakhuis. Nu tellen soldaten niet meer
mee. De oorlog is voorbij. . . Gij yyreet, dat er dui-
zend,en we'rkloozenr zijn... Ik kan geen bezigheid
vinden, waar ik ook gezocht heb.

- 
Sgsls kerel, sprak Jim, ik ben e,en, tijd ziek

ge'u/€Est. Toen ik,beter wss, troufwde ik. Dikwijls
dacht ik aan up rn@âr ik had geen tijd om te rei-
zen. Maar nu kwam il< u b,ezo,eken... Kom mee,
Tom, wij moeten pïatenr. Hier is mijn vrouw...
Zij weet wat gij voorr mij gedaan hebt.

'Betsy voelde rook med,elijden met Tom Ful-
ton. En Jim toond,e zich een danlcbare vriend.
Hij spmk met Torn en zijn vrouw en,kocht voor
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hen aan den havenkant e'en winhel, waar zc flink
hun brcrod zouden ver'dienen'

Jim en Betsy ste,k'en 't'an Dozer naar Oosta'nde

over. Ook de auto voer me€.

Den e,erst,en nacht lo,geerden Jim en Betsy te
Brugge. 'D'en volgenden moïgen-r reden ze naar

R""ïI",r*. Eerst itild'" jim de familie Spellink
*"e, "i.r,. 

'Hij had ht,r, odr.s: bij den Diksmuid-
schcn steen,wÀg, M,aar hij voncl cle hoeve niet' 't
'Was er alles puin. Een jongen lichtte hen in'

- 
De Sp..ilinL'u wonjen ginder in die koterij,

zei hij.
En Jim en Be,tsy kuramen a'an een barak met

eenige even ellendige hol<jes ei naast'
Sg.tli"t was den grond er naast aan 't spit'

ten

- 
Nog een rlire naaï onze mizerrie komt kij-

ken, brornde hii.
Jim kende ootr:: wat V}aamsch.

- 
Gooal da;r, Speliink' '. Kent joe me niet

rno,rre? vroeg hij'

- 
Vetdvaaid, hij weet mijn naam' zei Spel-

link.
Hij keek Jim scherP aan.

-_- Onze Engelschman! rieç, hij uit. J", jt"'
een van de vpgels clin onden ons dak vlogen" '

cle ean, dier ziek gewe'es't is.." Gij ziit Jirn?
* Ja, jim Btrrns!
* Eo de ander wns 'l'çnt, teef hii nog?

*30*

-- J*, ja... teel greetin6.s fan irirn!
=: Moetler, Ëlodie, Bertha. k',onr crcn' heer

ùrit het hondenlqtrt. [,r is ee,R, kennisl ri,ep Spcl-
link opgewonden.

Elodie ,herkendte Jin h'et eerst. En 't wâs tlrs-
echen allen een hartelijke 'begroeting.

- 
Komt .biruten! noodigde Spellink. Ma,ar

stilot u\^/ hoofcl niet,. . Zoo laten ze ons hier zit-
ten... Maar God zij geloofd, we hebben onzê
jongens terug gekregen. Zij werken nu t,e Gent
in een fabriek orn rwa't geld te verdienen"

Spellink vertelde hoe de corlc,s hern alles ont-
rlomeln had. T.oen hij met zijn gezin van Wette-
ren terug keerde, Iag de hoeve geheel in puin. En
hij had deze barakjes gebouwd. Men belLoofde
hulp.

- 
Maar met schoon,e woorden do,en wij niet

voort, beslorot hi,j.
- En Jim was blij ,:,ok hie,r zijn dankbaarheid te

kunnen toonen. Deze bra".'e men,schen hadden
zijn leven gered, a'l brachten ze zich zelf in gr,oot
g'evaar.

En Spellink mo,es,t nu met mqtselaars en tim-
rrrerlieden sprreken, en een hoeve laten bouwen.
De later,e schadeve.,rgoecling kon dan van nut
zijn om de zaak uit te breiden.

En, zoo maakte Jim zijn reis to.t een geluk
voor and,eren en oo,lc voor zich zelf.
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Itij n.* Eiodi" "" iSerti,a mee in de auùo nâàf
Ti,elt, waar hij hunoom bezocht. Zij neden naar
Aalter en l\4aldegem en Jim toonde, warar hij over
de grens was ,geraakt.

En Betsy zag rk wond,en van Vlaanderen tus-
schen de zee en de Leie, al die verwoesting.

Maar toen e,enige jaren later jim en Betsy weer
ons land b,ezochten, vonden ze 'de verwoeste
streek hersteld.
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