
A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEI\

A, HAI{S' KIIIDERBIBLI(ITIIEEK - Conlich
,De boekje" van A. HANS l,rorde n in.lle scholen aanbcvolen,

<.,nrdat zij hoeiend en nuttig zijn en aan de kinderem van cigen
lond en volk vertellen. D:t deze uitgar"e rc'e'ds aan Nr 325 is
pp ver I 'nu!rl,me rs re e <],s drie- en v'lerma'al herdrulit we,rdcn,
bcwijst hoe A. [-{ANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevraasd
.r.',ordt. Dc mecrte verschenen boekjes zijn nog verli'rijgbaar.
Z-iehier eenige van de laatste titels:

300. 't Portiertje van Roeselare - 
l0l. l)e Kleine Tooncel'

spcei.ster. 
- 

)02. Angstige Dagen. 
-- 

303. Antwerpen in
lirorl6. 

- 
304. De Bannclingcn. * ]05, In het wildc Land. 

-306. De Wondcrbare Redding. - 
)07. Naar Congo. 

- 
108

l)e Vrienclen der SIav< n. 
- 

309. Fiere Margriet van Leuven.
310. 't r\vontuur van den Schilder. -- 3ll' Hct Boefje. 

-112, E;en onverwachte Reie. 
- 

3 l3' Dc Geheimzinnige Tee-
liens. 

- 
314. De Spanjaardtn te Chee!' 

- 
)15' Zrvartc Jan.

- 
316. Dc Heks ,run d. Moeren. - )17 ' De Boschwachter

van Eihenhof . 
- 

3 18. Het Julf ertje r'e,n Paiijs. 
- 

I l9. Dc
Wolfjager van Turnhout. - 

320. Dc Z<ctoovers'-- 321. He:
G..ir, "rtr d"n Visschcr. 

- 
122. De Wildc Cow-Boy' 

- 
t?t,

Keizcr Karel te Ccnt. 
- 

324. De Spanjaarden te Mechelen'

- 
125. Kerstmis in de Sneeuw

Elkc week vcrschijnt een nicuw boekje.

Vraag dc bochrvinkcls en bii dagbladvcrkoopero.

UITGAVE A. HANS.VAN DER MEULEN' CONTICH.

Tweede druk. Nr. 153. A, HÀNS

w

Het Graf

i,i

Iii

illr

ltl
.'//

ln 't Bosch

lil\\

l''

I

r!

I'i
i

I

I

7r.

t
I

tn c-3
--3€<G.

.<-ÈS:-ia\

{
UitÉaue A, Hans-Von der ltleulen, çontrcr,Boekdrukkerij R. Brackc-Van Geert 'Baesrode.

'445



'lweede druk.

A, FIANS,

Nr. 153.

tlet firaf in het Bosch

!!lt!li!r"!!!!!:[4!t!|!li!!l!!l!!lr!lr!rt!!!E!!i!tllt!lMl'""!
iaiiilaiiii;iii:i;iiiiiii:iii:lil;Ei;iii;iliiili;-iiii-iiti-ii:;iiiFiiii;ii:iii;ii-iiii-iii,ajiii;i;;:ii;;:;iiii:ii;il.n,;iii.;i;;:;;;i

Uttgaue
A. HANS-VAN DËR MEULIN

coNTICI{"



HET GRAF IN HET BOSCH,

I,

Dokter Velters ging over den eenzanten landwe{
Hii was in gedachten verzonken I er heerschte on'
rust in Europa. Men schreef en sprak over oorlo$ ttts
schen Oostenrijk en Servië. En Rusland zou Serviê
helpen en Duitschland Oostenrijk, maar Frankrijh
weer Rusland. En dan werd het oorlog tusschen
Duitschland en Frankrijk en dat kon zeer gevaarliik,
worden voor België. Vant misschien zou het l)uitsche
wel door ons land willen trekken om Frankrijk aarr
te vallen çn dit moest Belgiê dan verhinderen. En zo,r
kon de oorlog ook bij ons ontbranden.

Dokter Velters liep daarover na te denken op eon
zonnigen dag van Juli 1914.

Oorlog was immers verschrikkeliik.
Zoopeinzend was de geneesheer bijna een hut voor.

bii gestapt, Maar een man riep hem toe : << Dokter
komt ge niet binnen ? >

De heer Velters keek op.
*3*



- Och \ùZard jonSen, ik was verstrooid, zei hii..
Natuurlijk kom ik naar uw moeder zien I Hoe is de
nacht geweest ?

* Slecht,

- Jammer t

- Veel piin.
De dokter trad in de kleine woningi. In een ruw bed,

eigenlijk een soort van bak, lagi een oude vrauw, Zz
had wat ingesluimerd, doch schoot thans wakker. Ze
glimlachte nu tot clen geneesh eer en knikte,

- 
\ù?el, moeder Yeerle, hoe Saat het ? vroeg de heer:

i'eiters vriendelijh.
-- 'l Zal niet lang meer duren, dokter, antwoordcle

d.e zieke rnet matte stem.

-'- Kom, kom, ge moogt den moed niet verliezen

- Dat zefi ik ook altijd, sprak een meis je, dat be
;,:ig was met het huishoucleliik werk.

-- Ja, rnaar ik voel het wel dat ik veel verzwak,
hernam de oude r/rouw. En ik zal beter in den Hemei
zijn dan hier met die gedurige piin. Ge zijt allernaat
.lreel goed voor mij en God zal 't u loonen. Stiene is
ook zoo braaf dokter, ii

Stiene was het rneisje dat hulp bood.' 2e wroré.o
in de buurt rnet h.aar broer Fiel. Ze waren al eenigr.
jaren weezen.

-_ En zou ik u niet helpen ? vroeg Stiene. Heb:gij Fiel en mij niet geholpen, toen we eerst vader en
toen moecter verloren ? Door u en rrVard moesten we
niet naar 't $(/eeshuis.

De dokter onderzocht de zieke' Hii $af dan poedets

en zei: <t Neem deze om de twee uur in en ge za\t

p,een piln meer voelen >>'

Hii bleef noÉ wat'i''tuo' D3 he3r Velters was dok'

,J;;;; i"'î ar"ri tli r'"t bosch van Houthulst' in

1ù(/est-Vlaanderen, *n f'*u* veel onder de menschen

te lande, bii boeren ;;ii;"""*binders' zooals l(/ari"

Veerle en ook Sti"""-"" Éi"l "' waren'.Hif hielp deze

arme mens"ht" ko'i"i*' "" dikwifls bracht hii dan

-Ïg "*ti"tf.ende 
midàelen mee' of hii 

'zot1de 
voor wat

iriar-rtïrtt aad' 7,oa had vrouw Veerle van hem een

matras {ekre$en, waarop ze zachtet.lag dan op eeîl

zak met hladeren ";;;t' 
Ook bracht hii de kranl'-e

; "; <lan wat eieren of een flesch wiin'

f)e heer Velters SinS heen' maar wenkte li/ard brri-

ten. ïflard was ong;;;;r veerti$.iaar en had nooit wil

i_"'*ï""*"n om leter voor ziin moeder te kunneu

zorger.' r

- 
Vriend, sprak de dokter' uw moeder heeft geliilr'

het za| niet lan$ meer duren'

- 
O-:zeê dat toch niet ! riep \ilard verschr:ikt ui;

* ëii--i-t ae' waarheid *"1""' he Ge kunt nu den

oastoor vragen om moeder te berechten' Het kan zo:t'

*"1"ï;"';;;l d' *o'gen of overrnor$en eindigen

Uw moeder was al zeet"zwak en nu die benauwende

h.attziekle er bii'
* Och, moeder verliezen I

- Moeder is in de tachti$' 't Is waar ook dan t I

h.et hard van haar te moeten scheiden en toch zull ge
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misschien weldra dankbaar ziin, dat God ze van rlc
r,"erelci heeft weg{enomen, Ik vrees dat er een booal
tiid komt.

- Zou't oorlog worden, Selijk ze zeÉÉen, dokter ?

- Er is veel kans op. En uw moeder in die ellend,"',
dat ware erg, jonfen !

' 
- Maar wii hebben toch met niemand ruzie.

- Neen, \ù7ard. Maar als het in het gebuurte brandr
slaat het gemakkelijk over. God 6ieve, dat hel we,lz
bliift. De wereld is echter boos. Zoo, rJ7ard, doe nrr
wat ik u zeg. Zend Stiene naar het dorp. Ik lceer va"-
daa{ nog eens terug.

De heer Velters ging verder.

- Brave menschen, rnompelde hij. Goede harteq.
trouw, dankbaar, eerliik. De menschen a'lhier zijn zoa.
Maar ze hebben meer ontwikkeling en beschaving noo-
dig,

\ù[at verder kwam een ion6ien man van den akker
geloopen. Het was Fiel, cle broer van Stiene.

- Dokter, vroeg hii, ziil ge bii vrouw Veerle ge.
weest ? ,,,

-_ Ja... 't Is op 't laatste met haar.

- 
't Is toch niet waar, zeker ! hernam Fiel ver.

schrikt. Kan ze niet meer fenezen ?

- Neen l, Ge ziet ze zoo gaarne als ware het een
eigen moeder, hê ?

-- O, ze is al een moeder voor Stiene en voor mii
geweest, Toen we alleen overbleven, mochten we bi;
lraar komen etgn, 9n ze leerde Stiene kant maken. En

-6-

\Û{iard hiolp mij bezems rnatrcen en ik rnocht met heru

,;;;tt";de, om ze uit te leursn' Ward en zijnrnoe'

aor hiolpen ons dooï de kwade iaren'
* Ik weet het wel' Maar vrouw Veerle is nu in <la

tachtig en al lanf, veel verzwakt' Stiene zal om den

pastoor $aan, rr,.'-*'lflJra zalveel verdriet hebben' Hii ziet ziinmoe

der zoo zielsfaarne, dokter' O' als ze nu niet mêer is

;;J;i;ii"ons komen wonen' Ik ga 'u eens zien

'k Wist niet, dat hel zoo erf was'
*'t Hart verzwakt srrel, Ju' $a no$ maar eens' Nu

kent vrouw Veerle u nog' En 't zctu na den noen al

Lunnen veranderen'
De dokter wandelde verder en weer herhaalde hii

f"ii"i"h zelf, clat er brave menschen bij en in het wou<l

van Houthulst woonden, al waren ze tuw'
De dokter had wel de waarheid voorspeld' Den vol

genden nacht stierf moeder Veerle' Ward' Stiene ett

Ëi"l krri"ld"n bij haar en 2@ wlenden van diepe smart'

Drie dagen later had de begirafenis plaats' En 'ri

avonds b{çven Stiene en Fiel in de hut van'lil(/ard' or't

d.ezen gezelschaP te ,houden'
Varà wilde ziin huis niet verlaten' Stiene en Fie'i

vonrlen dat hii het alleen te eenig en triestiS zou helr

ben.
Gedrieën bleven ze lanS op, pratend over de gle

storvene.
't Was dus laa1, toen Fiel en \trflàrd naar den zolder

irokken, waar ze een bed van stroo hadden'

-7 -



Stlene sliep in oon benedenkamortje, Ze schoot dikwijls wakker. 't Tilas dan juist of ze moeder veerrs
nog hoorde kreunen of iets vragen. Stiene had hie:
zoo menigen nacht gewaakt.

Maar te6len den morgen hoorde ze toch een andefgeluid. ze richtte zich op. !/erke i.turrt 
"., 

stoorden destilte .

- 
'l Is cle klok, mornpelde Stiene. Ze luid,en op het

clorp. Zou er brand ziin ?

. ze stond vlug op en vlug kreedde ze zich. ze -verriet
het karnertje en,riep aan cle ladder ; < Fiel ! >..- Hei ! kicnk het terug. S(/at is er ?* Hoort Se niet luiden ?'Wat gestommel boven en weldra verschenen Fiei
en'Ward.

- Ze luiden de klok op het dorp, sprak Stiene, die
de vordeur geopend had. Er i",.k"* 

"rg"rm 
brand.

_ 
.- Neen, neen, geen brand ar.twooàd" I7ard. rt

Zal wel zijn om de soldaten op te roepen voor dei,
oorlog.

-- Oorlog ! herhaalde Stiene, en haar stém beefde

- Ze spraken er op het dorp van en de dokter waser a! bang vooro toen moeder zào ziek !ag.
. _ 

Ey"tr zweÊen ze en luisterden ,. n"^u, de zwate
klanken, welke van hen dorp tot h"rr k.u*"n...
. Hun eigen klok, mau" hàe akelig ,"i""n nu haarbronzen stem,

* Ik ga eens naar gincler , zei Fiel. Ik wil nieurvs
weten.

-8-

En dadelijk trok hij over den donkeren binnenwe{.
In het dorp brandden hier en daar lichten in de hrri

zen, En er waren menschen op straat. Fiel hoorde vart

hen, dat er een telegram bij den burgemeester wa!
{ekomen, om dadelijk de jonge mannen op te roepen
die soldaat waren geweest, Ze moesten naar de sta4
waat ze in d.e kazerne hadden SeleSen, naar Antwer'
pen, Gent, Dendermonde, Luik, Namen oI elders.Maar
't was noEi 6ieen oorlog, De regeering narn maatre$elen.

Toch heerschte er onrust. Fiel trok met dit nieuwr
naar de hut terugi. Van slapen kwam er niets meer

En tegen zes uur gingen ze gedrieën naar het dorp,
dat nu in volle beroering was, De opgeroepenen had-
den hun uniform uit de koffer gehaald en aangetrok
ken, Ze liepen heen en weer om familieleden en ken-
r:issen goeden dag te zegsen, Ze troostten hun. vroLrw
cf hun moeder, 't rù7as immers geen oorlogi en't zou
wel vrede bliiven. Over een paar weken keerden ze te
ru6i, hoopten ze. Ze hielden zich goed, maar bij velet
rolden toeh tranen uit de ooÉlen, als ze vrouw en kin.
derties trfceden dag kirsten of moeder om een kruisje
vroe$en,

Broers en zusters, kennissen, buren liepen rnee tot
iran het"station, een half uur van 't dorp, De trein kwam
reeds vol met soldaten. Er hingen wa6iens aan, waarit:
men anders paarden of koeien vervoerde. Nu rnoeste r
de soldaten er in. Allerlei rva$ons dienden voor hr:[,
clruk vervoer, De trein vertrok. Uit elk raampje lagen
hoofden. Van de beestenwaÉen:.waren d" de,rren opln-



{eschoven. En men riep en wuifde en sommige n zoil
!ien, maar anderen weenden.

't'Was een schoon weer geworden. In het zonnelicLL
blonk het riipe graan als gioud.

Hoe velen van die vertrekkenden zapen hun dorps-
torentie, dô akkers en weiden er rond, voor 't laâts;...

Het was nu stil op het dorp. En rù7ard, Fiel en Sfiene
lieerden naar de hut terug. Fiel was {een soldaat {e_
weest. FIii moest dus niet vertrekken.

Het was Zaterdag I Augustus, toen de vele soldater:
()pgeroepen werden.

Stiene schuurde de hut. Tilard maakte bezems. Hii
dacht aan moeder, Zou ze waarlijk voor veel ellende
behoed ziin... Fiei was naar het land.

's Zonda{ ginSen ze pedrieën naar de kerk. O, hoe
vurigf werd er gebeden om behoud van den vrede !
En men dacht aan de afwezigen, In zoo veel huizen was
.en leege plaats. Een sombere Zondag ? Niema-ucl haclin .Jen namiddag lust om naar de gaa-ipers ie schieten
oI te ga.an bollen.

I/ard, Fiel en Stiene zaten voor de hut, en ze spra_
ken over m.oeder Veer\e en het vertrek der scld.aten.
Dokter Velters kwam voorbii.

-'t Kan vrede bliiven, zeihij, maar ik viees toch.

- l/ie heeft er reden ons den oorlog aan +,e doen ?vroeg Fiel.

- 
* 

9"h,iongen, bij oorlog vraagt men niet niar reden of recht. Dan is het g"*"ta ,ir"rt"r... En als deDuitschers rap in Frankrilk *ili";;i;:irn ko*"n,u_*10__

d*, oo. i*ni.. Eo dat maf onze r*ge,æing niet toe'
latsr,

* ZulIen onze soldaten tie l)uitsshers moeten ts
gen houclen ? vroeg Stiene,

- Ja, en zoo ziLenwij dan in den-oorloS.
.'----: [n Frankriik komt helpen, vroeg Fiel.
.i Ja. En misschien Engeland ook. Maar hier valler.

clé siagen. Dat is in oudeie tiiden dikwijls gebeurd

en wee het land, lvaar oorlog is. !flard ik <lenk dat urv

moeder bij +114. naar den oo11o6! geroepen is... Troost
u daarom, mijn vriend.

De dokter ging verder.
, En 's Maandags hoorden de menschen dat het oor.

log was. De Duitschers hadden gevraagd om door Bel
giê naar Frankriik te mogien trekken. 

- 
<< Neen ! >,

a.ntwoordden onzq Koning en de regeerin!, 
- 

<< Den
doen we het met Seweld ! > besloot Duitschland. El
onze arme soldaten moesten nu vechten te5len maclr
ti6ie legers.

Dat Sebeurde eerst bij Luik en Namen en later bii
Thieneri, Leuven Aarschot. Dus nog ver van 't bos.h
van Houthulst.

Doch het Duitsche leger dron$ steeds verd.er et:
iret werd meester te Brussel *r, *ild" Antwerpen ne.
men met ziin velz forten.

-- 1l :



II,

't Was Oclober 5leworden. En Fiel en Stiene woon
den nogi bij Ward Veerle, die hun gevraapid had te
biijven.

Fiel kwam op zekeren namiddag van het dorp.
De Drritschers zijn te Roeselare, zei hij.

Ward en Stiene schrokhen,
-- Ju, hernam Fiel. Ze hebben An[werpen genomenilet il toch waar, wat vluchtelingen vertelden Ik

hcorde rlat ons leger naar Oostende trekt en dan over
:!':e naar EngelanJ rnoet, Er zijnin 't dorp al veel men
st:frei die vluchten.

* ïilaarheen ? vroeg Stiene.

_ 
* Naar Frankrijk willen ze. En ze ze1Sen. cia I de

Duitschers vandaagi al hier kunnen ziin. De menschen
;iirt ,:r berrauwd voor.

.- Ik geloof het wel, sprak Stiene, T(/at is er te
I t:uv€fl en Aarschot gebeurd ?

Van vluchtelingen hadden ze gehoord, hoe er ge-
rnoord, gebrand en geplunderd was gevrorden(tu L".-o-
. rn en Aarschot. En ze hadden in eeri dagblad het-
zel[de gelezen van Dinant en dorpen tusschen Meche.
lerr -;n Brussel, als Eppegern, Iiofstale, Iilewiit en
:lnde re pieafsen.

-- Mai gaan lt'ij ij,,,..,., ? r,roeg Stiene.

-, -ik l;liif, zei Ward. Ze z.ullen hiel aan J :n Rosch_
L.rnt niei komen

-- We bliiven cian ook, besloot Fiel.

-t2*

.Geen uur later kwamen er hier ook vluchtende bur
giers voorbii, Ze vertelden dat er te Roeselare al veel

huizen in brand stonden.
-- Maar de Franschen ziin tegen de stad, voe$de;t

ze er brj, Ze zullen den vijand misschien veria$en' We
zullen't wat verder afwachten,

* Ik blij|, zei $irard Veerle weer,
' 't ivû'erd avond. Het drietai zat buiten" 't Was zulk
zacht weer, juist als op het einde van een zomerda{.

- Hoor eens, zei Stiene, zoo'n slag..' en nog een.'
't Kanon, beweerde \ilard. Sfle hebben het van

,Antwerpen tot hier Sehoord, maar nu is het dichtei
bii.

* Ze vechten zel<er, rond Roeselare, meende Fiel
0, dat de Franschen konden winnen ?

Angstig luisterden ze îaar het gebulder dat zort
akelig door den avonil klonk, En ze dachten aan d:
manrlen die nu stierven,

- Hoor I sprak Ward, na eenigen tijd" Dat is van
Seweren en niet ver af...

---.- Neen, 't is in de buurt... stemde Fiel toe.

-- O, zou er dan rond ons dorp gievochten worden î
vroeg Stiene huiverend,

- 
't Moet ziin, anlwoordde \ù(/ard.

Eensklaps c{raalden er ruiters voorbij, I{et drietal
echrok. Van waar kwamen die soldaten zoo al met ee,r
Leer...

-- Duitschers I kreet Stiene.
__ Neen,.Franschen... Kurassiers, ik heb die no{

-13_



gezten te itijsel, beweerde Ward' Lzrat ons liever irr

i,uis gaan, Ge weet nooit waar er kogele vliegien" '

Ze traden binnen en sloten de deur. Ze staken de

Iarnrp niet aan. Stiene zat le bidden. De mannen luls

terden. 't Was nu stil buiten. Een kwartier verliep. Toeri

hoorden ze sternmen,

- Daar is volk, lluisterde Stiene. Zouden het Duit'
schers of Franschen ziin ?

Er werd op de deur gebonsd'
__ Doe maar open, goede vrienden ! klonk het,
r 't Is de dokter, zei Fiel en hij opende de deur,
* \(/e ziin hier met een gekwetste soldaat, zei de

ireer Vetters, bij wie eenige mannen uit het bosch wa
ren. Maak eens rap licht, Stiene,

-- Er is in 't bosch gevochten tusschen Franscherr
en Duitschers, zei de dokter. En ze zijn nu allernaai
weg, maar we vonden dezen Duitschen solclaat in zijn
hloed.

-- Een Duitscher en ge brenSt hem hier ! riep Fietr

uit t

- Stil, jongien, het is een mensch, een gewondet ver-
rnaande de geneesheer, We moeten altiid barmhartig
ziin.

- Ge hebt geliik, sfemde Ward toe. Leg hem hie"
in het kamertie. Hij is iemands kind.

Fiel zweeg. Stiene lichtte bij, De gewonde had-
veel bloed verloren. Ziin griize uniform was er mee be-
vlekt.

I)e heer Velters onderzocht den soldaat. Hij maakte

-14-

cie kleeren los en vroe$ water en een handdoek' Dan

r{'iesch hij de wonde in de borst'-- 
Elru, murmelde de Duitscher'

Hii wilde in een lit"* zak van ziin |tal+' voelen

en opende even de olJ;"' De. dokter ilstte 
in den zak

r.n haalde er eetrpo'ii"t uit' 't \il(as dat van een jon$c

\.rouw eî æî kindie'

- 
Elza, herhaalde de Duitscher'

- 
Uw vrouw en kind ? vroeS de dokter'

- 
Jawohl"' mein Elza"' ùnd Peter"'

pu g.*orra" *ild" i*t portret op de lippen drulr

f"o. fruu, hij bezwiimde weer en kreunde

Stiene Lree$ de tranen in de ooSen'

-- Vervloeitoorlog ! momPelde zii'

De dokter schudde het hoofd'

- 
De man zal 't""'""' 

zei hii' Ik kan niet veet

meer doen."'1;"i 
vroeg hii Stiene beter bii te lichten en Ward

moest een kom vasthouden' Met een tan$entje zocht

ll iokt", in de wonde' De soldaat $ilde van piin" '

ftfr.titt duurde slechts even' Er wipte iets in de kom
- -* 

O" kogel is uit de wonde' zeî de heer Velters

Maar zalheî nog helpen ? De iongen heeft veel bloetl

verloren'-Hii 
u""fond de wonde en hielp de on$elukkige ook

nog anders'
ban trad hii buiten' lJfrard volgde hem'

* Uw moeder was in <le tachtig' zei de heer Velters'

En we deden no$ wat we konden om haar leven t*

- t5 *



lekken, maar daar ligt een jonge man, neergescho-
ien in den bloei van ziin leven, door menschen die hi;
niet kent. Zoo sterven ook Franschen en Engelschen
en van anze iongens.,. Zoo stierven Neel Vranken, Pee
Serrius, Frans'Landuit van ons dorp. Ellendige oor"
lag ! Zie eens ginder, die roode plek aan de lucht !

- Brand t. zeiVard,
._- J", en rneer links ook... Kiik, op vier, vijf plaai

sen zoo'n gloed. Erandende ho{steden ! Dat is ook van
cien oorlog,

- 
Er is dus in 't bosch gevochten ? vroeEi T7ard.

._ Jo, tusschen eerr Fransche en Duitsche patroelie.
Ik kwam juist van de zieke Melia Verriest, Ze ziin aI
ireel den middag in de streek bezi.g.

-- En wie wint er ?

- f)e Duitschers rukken altijd voort. Ze zijn {e
heel meester van Ro,eselare en willen nu naar Ieper
en Diksmuide.

- 
En waar is het groote Fransche leper ?

-- Dat gaat achteruit. Fransche patroeljes houdcn
cje Duitschers wat op. De Franschen staan teglen eeri
,:'vermacht. Morgen zijn de Duitschers op ons dory ,Ie
l-aas.

- 
Vlucht Sii, dokter ?

- O, neen ! ik moet bliiven zoo lan{ er menscher,
zijn, Ik kan mijn zi,eken niet verlaten.

- Ik bliif ook,

- Allernaal kalm zi.in, dat is het beste.
Ze ginEen weer binnen.

-*t6-

* Och, de soldaat sterft, zei de heer Velters'

- Hii houdt het portret van ziin vrouw en kindie
r,og vast, fluisterde Stiene.

- Fiel, loop om den pastoor, wilt $e ? vroe$ da

rlokter. Bij den dood ziin er feen vrienden of viian'
den, al is het oorlog,

- Ja, 'k zal gaan, antwoordde Fiel en dadelijk ver-

trok hii.
trAaar een kwartier later stierf de Duitscher reecls,

zonder nog iets {eze{d te hebben'

- Hii was te zwaar 6iewond, zei de heer Velters,
hem de oogen sluitend. Zoo vallen er d.uizenden, Dat
irr de oorlog, En Jezus, clie ons naastenliefde en vreed"
zaamheid leerde.

Stiene zal te bidden bii het bed. De mannen lrit
!,et bosch waren ook gebleven.

Fiel kwam met den pastoor, die noS een gebed uit
sprak. Het was even stil bij den doode.

- 
't Beste is, den soldaat dadelijk naar 't dorp te

trengen, zei de heer Velters. De burgemeester kan hem
laten begraven. Moesten er îu Duitschers komen, ze

zoqden durven zeq{en, dat wij geschoten hebebn, 't Ïs
al veel {ebeurd en dan werd er giemoord en gebrand,

De pastoor was het volkomen met den dokter eens
Een der mannen haalde zijn stootkar, waarrnee hii
hout uitleur:de, \)/ard spreidde er stroo op, Men lefde
den doode op dit legier en dekte hem ook met stroo

Stiene zaS de kar weSrijden. De pastoor en cle dok
fgg fingen er achter. !flelk een sombere avqnd, Erl*l't-



Stiene, Fiel en Ward keken naar den vuur6lloed aa,r
cien hemel, het teeken van branden, door oorloSs$e
weld ontstoken,

* Willen we maar gaan slapen ? vroe5i Stiene
God beware ons,

Ze gin{en in huis en sloten de deur.

III,

Den volgenden morgen ging Stiene naar het dorç
om eenige winkelwaren, Vreemd keek ze op. De straat
en het plein stonden vol {rijze soldaten. BurSers lie
r,jen et tusschen,

- Ja, we hebben de Duitschers hier, zei een vrourv
lot Stiene. Ze zijn heel vroeS gekomen, maar ze deden
geen kwaad, De bur6femeester heeft beloofd dat er
riets teçjen lten zal giebeuren door inwoners der 6!e
meente, En hun kornmandant.was tevreden. Er is bi;
T/ard Veerle een soldaat gestorven, hé ?

-- Ju, Maar het lijk is hier,
-_ De Drritsche komrnandant is er bii Éeweest. En

dokter Velters heeft den kogel getoond. De komman
Cant kon zien dat het een van soldaten was. Hij heeft
cien dokter bedankt voor de Soede zorgen aan den 6!e.kwetsfe. O, Stiene, de school en het klioster liggen;u
'rol met gewonde Duitschers, Ze hebben die opïagens
meegebracht. Er is wreecl gevoehten bii Hoàgledà of
Gits zeggen ze.De vloer van het klooster en de school
is met stroo bedekt.

*18-

2oo hoorde Stiene Let nieuws ' Ze zag bij de kerit
kanonncn staan. En op het plein werden koeien err

varkens geslacht. in alle huizen waren soldatEn'
Stien kocht haastig haar waren. Ze wilde lnaar 't

liefst terug zijn bij Fiel en Tilard.
Deze hoorden het 'nieuws en Fiel wenschte datt

toch ook eens te gaan kijken. Ward zei, dat hij niet
nieuws6iierig was, naar de vreemde soldaten.

Fiel kwam pas in den namidda{ teru$, Hii war
l"waad gezind.

-- De Duitschers stekten me vast, vertelde hij
Ln ik moest meerijden naar boeren in 't ronde om hooi
en stroo te laden voor hun paarden, Maar 'k ben dan
toch weS kunnen loopen, Ik werk niet voor den vijand,

* Blijf lieverhier, ze| Stiene.
Tegen den avond kwam een kennis uit het dorp

voorbii.
*_ De eerste bende Duitschers is al weg, deelde

hij mee, Maar er ziin nieuwe gekomen, En hun kom
mandant ziet er een kwadere uit, Ik hoorde hem roe-
pen en lieren, 't was lijk een stier, die brulde. En
bii zei, dat hii heel het dorp in brand zou steken als
er een bur$er ongehoorzaam was, Er mag na zeyeu
uur niemand meer buiten kornen, maar er rnoet voo:'
een venster van elk huis een licht branden.

* Waarom ? vroeg Stiene.

- Ha, zeker om op de straat klaarte te gieven, En
weet ge waar hii de paarden liet stallen ? In de keri<.* In de kerk ! herhaalde Stiene,
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* Ja, ja, de stoelen werden buiten op ""t hoop

{esmeten, Ib ben vannacht liever in het bosch, dan op
het dorp.

Weer brak de nacht aan, Het werd dan een roerige
ciag, Duitsche patroeljes trokken rond om varkens van
rie hoeven te halen ; ook wagens vol hooi en stroo.

Een bende kwam ook aan \flard's hut. Stiene schrol.
t'eweldig. Twee mannen traden binnen. Ze spra\,en
f)uitsch, maar lWard verstond toch dat ze vroeger
cf hij koeien had.

* Maar neen, wij zijn arme menschen, Bezems kunt
ge krijgen. Ik wilde dat ik ze er tnee uit ons land xon
vagen, mornpelde hii tot Fiel,

De soldaten wilden toch in het stalletjs k'iken.

- Er kan geen koei in, beweerde lù(/arcl,

Een der mannen hief het deksel van een kist op.

- Koniinen, hernam \ùfard.

- Dat eten we niet, maar vette koeiefl ert zwàrtr
varkens moeten we hebben, blufte een der soldaten.

De bende trok heen,

- En zoo moeten we die vreemden baas later..
spelen ! bromde Ï(/ard.

Fiel bleef van 't dorp weg. Maar 's avonds kwanr
e€n vrouw in de hut. 't lù/as Martha, een jonge we.
duwe. Haar man was al in de eerste dagen bij LuiL
gesneuveld,

- Och, Fiel, wilt Se den dokter een halen, miin
kindje is zoo ziek geworden ! smeekte ze,

- ï/at scheelt Juliatje ? woe{ Stiene.
_-2A_

--*'k \Ùileet het niet"' 't Ligt maar te kreunen en

h.et heeft zware koorts'

-- Na zeveî uttr ma$ niemand rneer op straal ziin'

maar 'k ga toch, ,pruÈ Fiel' Ik kan langs achter bii

clen dokter $eraken,-'-]'UU"f 
jJ., zei \ilard' Pas toch op' want't is maau'

- \fees gerust !

En Fiel vJrtrok dadeiilk' Lan$s binuenwe$en kwam

hii bii de kom van 't <lorp' Hii hoorde lawaai' Fiel

stak zich weg achter een muurtje'
De Duitsche kommandant liep als een tazende rond

tfu i.ttg"*eester, cle secretaris, de dokter' de notaris

en no$ eenige anderen der voornaamste bur$ers moes-

ten homen,
Ze werd,en uit hun wonin$ gehaald en voor de kerk

geleid.

- 
\(/e worden hier bedroSen ! riep de komman-

.{ant, Er zijn spionnen op den toren $eweest en hebben

seinen gefeven rnet een lichtie'
De burgerneester antwoordde dat het rriet kon ziin'

De komm'anda-nt had immers zelf <len sleutel van d''

torendeur, En naar wie zou rnen seinen ? Er waren

toch geen andere soldaten in den omtrek dan Duit

schers,

- En mijn soldaten hebben het licht Pezien, be'

weerde de kommandant. Ginder dicht onder den haan'

- 
(sp6andarit, k be(rijp ra/at het waso sprak nu

tlokter Velters. Dicht bii den haan is een venstertje

We steken daar bij feest de vlaS uit. En nu schiint de
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inaan op d,en toren 9n op het glas van 't venebrtje. $in
r.,an ver is hot of er daar een lichtie branclt, 't Is vroe-

Écr nog gebourd, dat cle Mechelaars de maan op httn
toren bluschten, m,eenencl dat er brand was,

._ Dui'f ge me zoo voor den Sek houden ? raasde
cie overste,

, _* Maar ik spreek crnstig. Ieder kan zich vergisseii !

- Mijn mannen zijn geen ezels, die de maan voo,
e.en sein aanzîen I Alien in de kerk als gevangenen eq
mor6ien laat ik er een paar voor den kop schieten, te
be6iinnen Tnet den dokter I

Op een wenk dreven de soldaten de burgiers in de
kerk.

Fiel had genoeg verstaan om den toestand te be"
g.riipen, Om den dokter kon hii niet meer gaan. En
toch wilde hii zoo gaarne Martha helpen. Hii dachr
even na en wist toen al raad. Langs een omweg sloo-r
hii naar de achterziide van het klooster, Het poortie in
den hof was los. In het klooster 1a6ien gewonde sol.
claten en helpers liepen heen en .leer, Ze zagen Fiel
misschien voor een knecht aan, want ze hinderden he'n
rriet, De wakkere jongen geraakte bii de moeder-over
ste en sprak over Martha's.kindie. Dadeliik was eea
zuster bereid met Fiel rnee te gaan, Ze had al zoo
leel iaren zieken verpleegd. Ze wilde nu wel {evaren
irotseeren om hulp te'orengen, Langs een omwe6! ver
trieten de utster en Fiel het dorp en over binnenwe,
gen kwamen ze in het huis van Martha. Fiel gias darr
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terug naar Ward en Stiene en vertelde wat er op de

É@meente gebeurd was.

- \/at willen ze dokter Velters dood schieten i

riep Vard Yeerle uit. De clokter, ,{ie zoo veel voc,r

rnoeder heeft gedaan, den braafsten mensch van dr:

streek !... Maar 't zal niet gebeuren !

Driftig verliet hii de hut,
_- Tflat wilt ge doen ? riep Fiel hem na, maar Warj

antwoordde niet rneer en liep snel verder.

- Kom hier, zie Stiene tot haar broer... rù7ar.l

zal wel kalmeeren en weer keeren.
Maar Ward kwam nief terug. - 

<< Ze zullen derr
Joktàr niet neerschieten, ik haal hem uit de kerk, ili
zalhem wegi steken | > herhaalde hii al maar door,

Dicht bij het dorp riep men hem << Halt ! >> toe,

- Laat me door ! schreeuwde Ward. ITat geef ik
om u ! Ge zult den dokter niet hebben !...
. Hii maakte heftige gebaren, Een der soldaten dreig
<{e met zijn Seweer. T7ard sprong op hem toe, Maa
een schot knalde. En lfard Veerle viel voorover.

Dokter... moeder !... reutelde hii nog eens en
dan ldg hij roerloos. l/ard was dood.

De soldaten gingen naar het dorp. En de komman
dant hoorde wat er gebeurd was.

- Ha, opstand ! raa.sde hii. \ù7e ntllen het de op.
roerigen afleeren. Dat lijk blijft hier drie daÉen op de
'plaats liggen tot afschrik -ran anderen....

Er was beroering in het dorp. De kommandant tier



de en bulderde als een wildeman" ' En in de huize't

luisterde men angstig naar al dat lawaai'

w,

Fiel en Stiene zaten lç wachten, De ion$e man hail

al verscheidene malen {eze$d dat hij lilard wilde
gaam zoeken. Maar Stiene weerhield hem hopend dat

T7ard wel gauw teru$ keeren zau,

Eindelijk werd er op de achtercdeur geklopt' << Daar

is hij >, zei Stietle. << Doe rap open"', hii wordt mis'

schien achtervolgd >.

Maar niet lWard, doch Bert, de smidsknecht van
't dorp, sloop binnen, < 0, menschen >, zeihii, << et

is wat vreesetrijks gehetrrd, Ik hetr het al kunnen hoo

ren. De kommandant stond juist voor mijn lruisie tc
tazen... >.

* Met ï(/ard ? vroeg Fiel.

- 
Ja. Hij is dood !

-- Vard is dood ! l:rezt Stiene verbleekend'
Berî vertelde, hoe het geheurd moest ziin, en dal

tret triik drie elaéen op de pl;rats zou blijven liggen
< En wat zal er arorgien nog al voorvatrlen >>, vervolgd";
cle srnidsknecht. Ik heb het dorp verlaten en treh naar
nrijn broer te Silippelare, Dit wilde ik u toch eerct zef'
gen >.

Bert was haastiS en '"'erdween in de ri, hting var
het bosch.

_- Ward is dood ! jammerde Stiene. I{ij heeft den
*24--

cl.okter wilien ilsiiren. WaL $even ze noS or" t*tt iénètl

[,n Tilard moet <lrie da$en op straat blijven liggen !'

'* Tot spot van debuitschers' sprak Fiel' \ùflard'

oie als een vader voor ons $eweest is' Maar lve $aan

hem halen en derlijk ire$raven'

-- Maar hoe !

-- Korri ûlee" ' Laa[ ons toonen d'at we eerbie l

hebben voor lil{/ard... Hii zal daat niet als een doo{*

hond brlijven iiggen" ' I(om Stiene !

-- fituu, rvJktrrrn*" v,'e doen ? vroe$ het meisie

-- Kom mee, Ge zult het zien t'

Fi*l l*idd" ziin zvst"et naar hun oude hut'
I Eerrt maak ik een kist. Ik trek planken uiL on'r

lriekenkot, zei âe jon$en. Toe, help me'

Fiel kon vrij goed timmeren enhiibeza't het noodige

gerief, l#ant daar aan den Boschicant had men al

'riroeg geleerd zlch zelî. t"e helpen'

Hii zaagde en spiikerde en na eenige uren was de

kist gereed, ruw weX, onbekleed van binnen, maar mel

zoaveel toewii din$ vervaardigd.
Bert heeft geze{d dat Ward aan het kapelleke moet

liggen, zei Fiel. We gaan hem halen' De maan is on

der... en't is nof $een claS' \Ve liebben er juist derr

tijd voor,
Op twee batrken droe$en ze <le kist rnee, Fiel stapte

'iooraan en Stiene achteraan' Zoo $in{en ze over verla

ten we$els tot nabii de kapel dicht bii het dorp Ze

lieten de kist achter een struik staan. Dan kroren ze

naar de kapel toe' Ut 
Yi 

Éeen soldaten meer Fiel
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bemerkte daar op den grond een zwarte vlek." Hii
p.ing er op af. << Hier ligt de arme \flard >>, zei hi j ntet

een snik, Broer en zrtster knielc{en neer' Even bade';r

zë...
Dan droegen ze Ward mee. Zii hijgden onder den

last, maar ze waren beiden sterk. En ze gelukten' er
in den dooden in de kist te leÉÉen.

Ze had,den al afgesproken Ward te begraven onde:
,een boom aan welks stam een kastie hing met een On
ze Lieve Vrouwenbeeld.

't Tflas nog een heel eind. Dikwijtrs moesten Fiel
en Stiene rusten. Maar ze bereikten den toom... Stiene
iiep om een spade... Fièl maakte een graf, terwiil
Stiene Seknield bad... Uit de richting van Diksmuide
bonkte het kanôn.

* 't Is giedaan, zei Fiel... Later z;rtllen we Warri
r.'aar den fewijden grond van 't kerkhof overbrenge''r.
Maar hij blijft niet op straat liggen,

Ze lieten de kist in de groeve glijden... En da,r
honsde de aarde neer. Sfiene weencle. 

- O, goede
'l7ard, snikte ze, Ge ziit voon ons allen als een vader
5[eweest. God zal het u nu loonen... Ge ziit bii uw
moeder, die ook zoo braaf was,

Het graf was {evuld. Field spreidde er mos en $ras
over. Niemand moest een kale plek in den bodem zien

Men zou er kunnen zaeken'
Triestig keerden Fiel en Stiene naar lffard's hui*'

terug, Ze brachten het een en ander naar hun hut ovç.,



en bleven dan hier. De nieuwe dag kwam op... weer
een bloedige oorlogdag...

In den voormiddag ging Fiei naar het dorp. Er
heerschte beroering; Het lijk van lWard was verdwe-
nen, De kommancXant raasde ween. Maar ,een anderc
officier kalmeerde hem wat.

Te tien uur werden de bur{ers uit de kerk gehaalC
De kommandant schold ze uit. Doch hij sprak toch
niet meer van dood schieten. De heeren mochten naar
Iruis, Maar de Semeente zau. een zwaîe boete betalen

Fiel ging naar den dokter, I{ij vertelde hem ailes

- Ward is dus voor mij 5iestorven, zei de heer Vel-
ters, diep onder den indrul< van wal irij hoorde. En Éii
en Stiene hebt hem beliraven. Dat is braaf. Maar zeg
het aan niemand. want de kommandan! zou u strafferr

- Dokter, ik zou willen vertrekken, spralc Fiel.

- lVaar heen ?

- 
't Js ni.et waar, dat ons leger naar Engeland

overgebracht is, hé ?

- Ons leger strijclt bii Diksmuide en den lJzer...
ik weet het van giewonde soldaten.

- Ik zou et heen willen... Als ik hier blijf, doe ilc
geweld en dan worden ook anderen gestraft,

.---- Dat is zoo...

- En ik kan het niet vergeten, dat ze Ward doo:l
f;eschoien heben... Hoe kan ik bij ons leger geraken.

't Is niet ver van ons, maar het is onmogeliik
door de Duitsche linie f,e breken, antwoordde ae aàttur.
Ge zoudt moeten rond gaan over Holland,

-28_

-_ Kan dat ?

- Als ge voorzichli{ ziil,
__ Dat is langs Brugge.

-- Dien kant moo{t ge niet gaan ; want daar zll
liet van Duitschers krioelen, irek over Gent,

-- Ik weet den weg naar Gent... Ik heb er met
bezems geleurd.

De dokter nam een kaart.

- Ja, over Gent, zei hij, en dan naar Selzate ol
Assenede... en ge zijt bij Holland. En eens in Holland
vraa{t ge naar een Felgischen consul, dat is een van
de overheden" En die zal u zeggen wat ge moet doen
Maar wat met Stiene ?

- O, ze gaat mee. Zekan werken in een hospitaal...
Ik laat mijn zuster niet achter.

Lang no$ spraken ze over het plan. En ten slotte g;rI
Je dolcter Fiel reisgeld.

Fiel nam harteliik aischeid van den heer Velters.
Hij kocht in 't dorp 't een en ander voor de reis, al
moest hij schoon spreken om het te krijgen want de
Duitschers hadden de winkels leegsehaald.

Stiene vernam nu het plan van haar broer €rl \{âs
dadelijk bereid mee te faan... In den namiddaq slie-
t eii zej vtant ze li.r.lcirn geen nachtrust {ehad

's Avonds rond tieir uur vertrokken ze, Fiel sloot
de hilt, Ze slopen heen met hun schamele pakies...
A:rn hel glaf van lilard knielden ze no| everr rieef Çtt
baden...
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Ti'eer hoorden ze het kanon'

Toen verdw enen ze in het bosch, wan!' ze moesten dc

groote wegen mijden.
Fiel en Stiene bereikten Assenede, een oud dorp

tusschen Elkloo en Gent. Ook daar waren Duitsch'r

soldaten.
In dien tiid stond er aan de girens noS $een ver-

sperringi van draden met electriciteit beladen' Dic

richtten-de Duitschers later op. En wie toen aan zoo'rl

draad raakte, was dadeliik dood'
Maar in October 1914 kon men $emakkelijker naar

Holland. Fiel en Stiene werden geholpen door den

baas van de herber$, waar ze $elo$eerd hadden'

Hij bracht hen 's avonds lan$s een binnenwe$ naa,'

Holland. En wat later bevonden Fiel en Stiene zich

te Sas van Gent.
Den volgenden dag reisden ze over Tetneuzen nazt

Vlissingen, Een week nadien Sin$en ze er op de boot,

die naar Engeland voer. Van Engeland kwamen ze in
Frankriik. Fiel oefende zich als soldaat en Stiene vond
werk in een hospitaal. En in een andere boekie zullen
we iio{ meer van hen vertellen,

EINDE.



BERICHT,

in den laatsten tijd verschenen.vele nieuwe

herdrukken. Vraag ze bij uwen boekhandelaar of'

wel aan A. Hans-Van der Meulen te Contich.


