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I.

Thuis bliiven ! gebood moeder Verstrate, tot haar
zoon René, 't Deugt niet op straat.

En moeder had wel gelijk... 't Deugde niet op dien
19en Augustus van 't iaar l9l4 te'Aarschot, De Duit-
schers waren in de stad giekomen. 't !7as oorlogi in ons

landje, De Duitschers hadden gevraa{d door België
te moglen trekken om Frankrijk aan te vallen. Onze
regeerinS weigerde, want dat toe te laten, ware te6ien

recht en eer'geweest. De Duitschers waren dan binnen
België gevallen en ons legertje moest de machtige
troepen tegen houden. 't Deed wat het kon, maar 't
was te zwak tegen over de geweldige overmacht. En
nu al veertien dagen rukte de Duitscher gestadi{ ver-
der.

Zoohadden ze thans ook Aarschotbezet. De Belgi-
sche soldaten waren na dapperen strijd teruggetrok-
ken.

En neen, 't deugde niet, De Duitschers plunderden
v"inkels en huizen en veel soldaten zwalkten dronken
rond.
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De familie Versfrate woonde dicht tegen de markL
Karel, de oudste zoon, was bii 't leger. En Emilie, de
dochter, was bij een zieke nicht, te Hamme, in Oost-
Vlaanderen.

René was dus alleen thuis, Vader had zich op straat
begeven om eens naar den toestand te hooren, René
zou Éaarne ook eens gaan kijken ziin, maar moeder
hield hem binnen. llij_was zestien iaar, groot voor ziin
ouderdom en verstandig. Hii hield veei van moeder en
sprak nu niet tegen. Hij loerde door het venster.* O, hoor eens, moeder... ze schieten ! riep R.ené
uit.

Hij sprong op.
* Zetr<"er, zijn de Belgische soldaten terug6iekomen,

vervolgde hij.
* Ja, er woidt geweldig 6leschoten,* Misschien iagen onze soldaten de Duitschers weg.

- Binnenblijven ! herhaalde moeder.'t Viel René moeiliik... Hii woonde dicht bij demarkt en van daar klonk het schieten.

- Ge zoudt gedood kunnen worden, waarschuwde
vrouw Verstrate. De kogels vliegen dan naar alle zij_
den.

In spanning wachtte René. Bij al het beschot was
er ook luid gernep ginder. rffat zou er gaande ziin ?

Een kv'artier giing voorbii.

- O, daar is vade.r ! zei René, Hii komt haastigi ge-
loopen, Hii heeft zeker goed. rrieu*, ! Onze soldlien
zullcn er weet zijn.., O... moeder !

-4*
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Geiaagd spronÉi René naar de deur.

- Duifschers willen vader mee doen ! gilde hij.
En buiten was hij, in een drang om zijn vader tè

helpen. Verstrate werd door een giroep Duitschers
voortgejaaSd naar de Markt.

- Vader l, kreet René.
Hii liep bii de soldaten.
Maar de Duitschers duwden hem ook voor zich uit,

En toen za{René dat er nog andere burçiers gevanke-
lijk meeSevoerd werden

.-- O, vader, wat is er-toch ? vroeg René,

- O, waarom ziit ge niet thuis gfebleven, René ?

zei Verstrate ongerust,

- Ik za{, dat ze u vast pakten en wilde u helpen...I 
- Laat dezen ionSen naar zlin rnoeder gaan ! spralr

Verstrate tot een soldaat.

- Neen ! Allen mee !\ 
- TTat hebben we misdaan ?I 
- Zwiig !

' 
- Vader, wat is er toch ? vroe{ René weer.

- Ik weet het niet... De Duitschers waren aan 't
rchieten,

- Naar onze soldalen ?

- S/el neen, die zl,jn er niet... 't Leek oI ze ruzie
onder elkaar hadden. Ze ze{Sen, dat er een gleneraal
ciood geschoten is.

En zoo ivas het ook. Die generaal heette Stenger
?n was met officieren in het huis van den burgemeester
Tielemans.op de Markt.
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Om viif uur was de burgemeester thuis gekomen,
cn zei hij tot ziin vrottw z

* Tot nu toe {aat het goed, maar ik ben toch on-
gerust,

Eensklaps klonken schoten en in een oogiwenk hoor-
c1e men van aile kanten vuren, Er ontstond een vree-
selijke verwarrin6!, Paarden steigerden en wa6iens re-
den op elkaar in, Duitschers liepen schietend we6i, de
een roepend, dat de Belgen teruskeerden, een ander.
ciat de Franschen kwamen, tot men weldra de bur6iers
.ran opstand beschuldigde en als razenden in de huizen
clrong en de bewoners naar buiten joeS, Veel soldater:
v/aren dronken,

Een officier haalde den burgemeester, die met ziin
{ezin in den kelder gevlucht was. Even later kwam hii
cok den zoon gevangen nemen. De bevelhebber Sten-
ger, die bij het begin van het schieten op zijn balkon
stond, was door een kogel doodelijk getroffen... en ntl
betichtte men den zoon van den'burgerneester hem
neergieschoten te hebben,

Een officier kwam in den kelder.

- 
De gieneraal is dood ; ik moet den burSemeester

hebben, zei hii.
De burgemeester zei tot zijn vrotw t

* Dat wordt ernstig voor mij,
Ze Saven elkaar de hand,
De officier levetde den burgemeester over aan de

soldaten, die hem onder stooten meerukten. Ziin vrouw
liep naar den kapitein toe en sprak ;

-6-

- ivli;th""r, gij kunt vaststeiien dat mijn *u* ni"t
geschoten heeft, evenmin als miin zoon daar zii hiet
ongewapend waren,

- 
Dat doet er niet toe, mevrouw ; de burgemeester

is verantwoordelijk, zei de ofiicier.
De zoon deed moeder in een anderen kelder Saan'

Ongeveer een hall uur later sprak hij :

- 
Moeder, ik hoor dat men ons zoekt l7elnu laten

vrij boven gaan en ons lot moedig dragen.
De officier was daar terug,

Mevrouw, ik rnoet uw zoon hebben, zeihli.
De vijftien jaûge knaap werd meegeleid.
De generaal was gedood door een koSel, die van op

ce markt kwam en de zoon Tielemans, nog een kind,
zat in den kelder.

En nu riepen de soldaten, dat de burgerii oproer
pleegden, f)aarom werden veel inwoners opSezamelrl
en naar de Markt gejaagd, René was er ook bij, met
ziin vader.

En de knaap ontstelde op de Markt nog meer.
Er werden huizen in brand gestoken. En de soldaten

liepen joelend en tierend heen en weer.
R.ené klemde zijn vader bij de hand,

- O, wal zullen ze doen; vader ? vraeg hii anÊ-
stig.

- 
Ik weet het niet, jongen... O, waart !i.j maar bij

moeder !

Officieren spraken met elkaar.
* Vooruit ! klonk het.
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De mânnen cioo. soidat"n itrg".ioien, moêsteri wëg
marcheeren.

- Daar staat moeder, zei, René,

-O,ia!Vrouw Verstrate stond aan den hoek mêt dnderri
vrouwen, allen even on$erust,

Maar soldaten dreven ze achteruit.
Verstrate zwaaide naar zijn echtgenoote. De tra-

iieù schoten hem in de oogen, Hii had het gevoel dat
êr iets vreesèlijks zou {ebeuren.

- Laat miin zoon naar huis gaan ! vroeg hij weer
aan een soldaat,

- Neen, niemand naar huis ! klonk het teru$.

- Hii is nof een kind...
De soldaat bekeek René, die echter giroot was voor

iiin ouderdom, En de iongen moest mee in den treu-
rigen stoet van on6ieveer tachtig burgers. Allen moesten
naar den Leuvenschen Steenweg. Aan den voet van
een heuvel moesten ze blijven staan,

De avond viel, en om licht te maken, staken de
Duitschers een huis in brand.

In de rosse klaarte werden de SevanSenen een eind
in 't veld Seiaagd.

- Halt ! klonh het dan.

- O, ze zullen ons doodschi,eten zei een man op dof-
len toon,

- Vader, hoort ge dat ? vroeS René fluist erend.,
En nog vaster klemde hii vaders hand vast.

- Waarom zouden ze ons dood schieten ? T7e heb'
ben niets misdaan, antwoordde Verstrate,

Maar bij dat angstig wachten bekeken de Sevan$e-
nen elkaar,

Officieren traden nader, Een {roote kerel met woest
gelaat riep t

-- Drie mannen den berg op ! Niet vluchten !

Hii duidde er drie aan' Ze beklommen de helling.
En eensklaps klonken schoten, En de drie burgers vie-
len neer,

- O, vader, vader ! schreide René,

"- Vreeseliik, vreeselijk ! kreunde Verstrate,
Weer werden drie mannen op de hellin$ {ejaagd,

en ook door 6ieweerkogels gedood.

Bij de arme, weerlooze $evangenen riep men om
deernis,

René hield nu de handen voor 't gelaat, 't Was al
zoo Sruweliik, Hii hoorde opnieuw die vervaarliike
knallen,

- 
rùile moeten allen dood I kreel een man uit de-

zellde straat van René,
Verstrate greep ziin ionSen bii de hand.

- 
Zoo hard met me weg loopen als ge kunl, fluis.

terde hij. 't Is om ons leven !

O, wat bonsde hun het hart. En beiden dachten aan
moeder,

Ze sprongen terziide.

- Halt ! schreeuwde een soldaat.

I

rl
i
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Maar Versttate en zi,jn zoon liepen voort, naar een

donkere zijde. Eenige anderen volgden.

-- Ze schieten, vader ! snikte René,
FIij hoorcie kogels boven hem suizen.

- 
't Geeft niet ... En nu waren ze geheel in 't don-

ker. Ze liepen nog een eind door. Toen kon René niet
meer. Zijn vader duwde hem in een boschje.

-'k 
Geloofn dat we feted zijn; we houden ons hier

slil zei hij zacht.
René weend.e van ontroering en al de verschrikkin{.

Hij dacht aan de menschen die hlj trrad ziera vallen.
En 't vuren duurde ginder voort, Er werden daar, vij{
en zeventig burgers gedood. Er was een vader bii met
drie zoons, een ander met twee, een priester, de heer
Carette.

- O, vader, zouden ze ons zoeken ? vroe{ René,

-'V7e 
bliiven hier zilIen... we zijn verdoken in het

boschie.
Ze bevonden zich toch niet ver van den weg. Maar

waar was het nu veilid ! Verstrate r,r'ilde het ochtend-
ljcht afwachten om de streek te verkennen. Zoc hij
nu heen ging en hij liep tegen soldaten aan, dan zou
hij zijn leven verliezen.

Zoo waren er glevangenen kunnen vluchten. I4aar
g,inder begroef men vijf en zeventig onschuldige Aar-
schotsche burgers in een grooten kuil,

't Duurde niet heel lang of Verstrate en ziin zoon
hoorden gerucht, Er naderden rnenschen. AngstiS
stootte René ziin vader aan.

-10-

- TJ zeq stil houden, fluisterde deze,

Niet ver van hen werden opniettw gievatlgienen op-

gebracht,
Vader en zoon hoorden Vlaamsch en Duitsch door

elkaar, Er werd niet geschofen. trlef rvachten duurde

lang. René kreeg het koud. Vader hield hem te$en

zieh.

- 
O, wal zal, moeder peinzen ! Iluisterde René,

Ze keken beiden in de richtin$ van de stad. Een

vreeselijke brandgloed laaide er tegen den hemel. 't
Ivloest te Aarschot fel branden' Wat was er met moe-

cler gebeurd ?

- 
O, vader, vader ! snikte René. lffaar is moeder?

Flij sloeg vader de armen om den hals,

-- Moed houden ! Bid tot God om huip, mijn jon-
gen ! Wif zi,jn tot nu toe veilig en moeder za\' naar
tante Victorine gegiaan zijn... Toe, moed houden...

En Verstrate streelde zijn kind over het hoofd' O,

r,i'at had hii ziin iongen lief. En hij dacht âan de an-
cleren die voor zljn arm land streed" Gelukkig was zijn
dochter Einilie buiten gevaar in Waasland,

S{/af duurde die nacht lang. Sonas voelde Verstrate
neiSing toch met René weg te sluipen, den berg op,

Maar men zou hern kunnen z|.en, em schieten... Liever
gewacht...

Eindelif k toch kwam de eerste klaarte. Een schoone
AugustusdaS werd geboren. 't l7as Zomer... en de

velden lagen nog in al hun praclit, Maar de Sruwelijke
oorlog schond dat alles.. '

- 
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Door het kreupelhout heen gluurde Verstrate naar
de froep, die hij had hooren spreken... Ja, het waren
Duitsche soldaten bij Aarschotsche gievangenen.

- 
De burgerneester is er bij... en ziin zoon, en ziin

broer ook, zei vader zaeht,

- 
O, zouden de Duitschers weer schieten ?

- Ï/ie weet !...
Bang wachtten ze. Uit een hoeve kwamen officieren.

- Mijnheer Wolff I

De oflicier trad nader.
* \Vat is er ? vroeg hij, beleefd toch'

- Wel, luitenant iVolff ! hernam de burgemeester,
ik meen dat hier groot misverstand bestaat, Deze on-
schuldige burgers zouden kunnen neergieschoten wor-
den zooals wij, zonder dat een enkel woord ter hunner
verdediging SezeSd wordt ; ik richt mij dus tot u ; fii
hebt gister namiddag aan mijn tafel gegeten ; Sij hebt
den ganschen da$ met mij vertoefd ; {ij waart zelfs
met mij in gesprek op het oogenblik dat uw soldaten
geroepen hebben : << Men heeft geschoten ! > Gij kunt
dus getuigen dat ik onschuldig ben en dat ik gievangen

en misschien ter dood veroordeeld ben te{en alle recht-
vaardigheid in I

- 
Dat weet ik, miinheer Tielemans, en bij Sunstige

gelegenheid zal ik voor u Setuigen antwoordde de of-
licier.

- En nu dat ik over mijn lot gerust ben, laat voor
mii een ,".iigtul medeburgiers gaan, Ehwel, ik vraag
h-en hier met luider stemme omtrent mijn broeder te
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getuigen ! Lernam d" t,ttg"-"esier, Hoe kunnen wif
schieten als wij geen wapens hebben? Ik heb al de wa-
pens doen inbrengen.

- Uw zoon heeft den generaal vermoord ! snauw-
de een soldaat.

Men had dit aan de troepen wijs gemaakt, En wat
baatte dan het redeneeren.

- De burgerneester en ziin broer hebben alles ge-

daan om orde en rust in de stad te bewaren, sprah een
griisaard.

De officieren gingen naar de hoeve terugi,
Verstrate had in 't boschje iets van het Sesprek ge-

hoord.

- 
O, misschien zullen ze toch al deze menschen

sparen, zeihij zacht.
Maar de officieren kwamen na eenigen iijd terug,

Luitenant \ù7olff was niet meer bij hen.

- O, ze leiden de gevangenen mee ! sprak Ver.
strate,

Hij lag geknield op den girond en duwde eenige tak-
ken op zij om beter te kunnen zien. I)e giroep kwanr
nog dichter bif . En Verstrate hoorde den burgiemeester
zeÉgen 1

- 
Zoo wij veroordeeld zijn, spaar ten minste mijn

kind, vocrr mijn vrouw, voor zijn moeder I

De burgemeester, ziin zoon en zijnbroeder rnoesten
reer knielen Intusschen hadden de soldaten zich in
halven kring rond de gevangienen geschaard, Een on-

T

I

i

-13



dorofflcier mst den sabel in de hand, wachtte op eéri

t.evel, Een kort bevel, een omhooS {eheven sabel, een
geweergeknetter, en de drie slachtoffers vielen op mal-
kaar,

De andere EièvanÉienen werden in riien van drie Se-
plaatst, Een viif- o{ zestal personen mochten heen
gaan, Daarna staple een officier langs de rijen en koos
er uit.

O, hoe wreed, hoe wreed ! kreunde Verstrate, ook
in tranen uitbarstend. Niet kijken, René, 't is te'erS.

llij hoorde ziin medeburgiers om genade smeeken.
Maar opnieuw klonken schoten... En er vielen nog-
rnaals acht en twintiS onschuldigen....

Vader en zoon bleven daar, hand in hand, Ze moes-
Len zich zeer stil houden en ze hadden toch hun smart
L unnen uitschreeuwen.

Na een tiid zap Verstrate, hoe de gedooden haastig
begraven werden. pan trokken de Duitschers af en 't
werd stil op het gruwelijk veld.

- Ntr moeten we heen, zei Vercttate.

- 
Waarheen, vader ? vroeg René, die bleek zaÊ en

huiverde.

- Den ber$ op... lùfle zullen dan zien..,
Ze verli.eten hun schuilplaats. De leden waren stram,

En het beklimmen van de hellinS viel lastig. Ze {eruak-
ten veilig boven en daar ontmoetten ze ook gevluchte
stads6!enooten.

Men hield raad... !(/ie durfde er n!.1 naar Aarschot
gaan. Zware rookwolken hinSen boven de stad.

Maar René dacht aan moeder, Hii wilde weten waar
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ze zich bevond. En zeker meende ze, dal vader en hii
dood zouden ziin.

Eindelijk liet vader hem toe naar Aarschot te $aan.
René sloop eerst over de heuvels en lan$s den Or'
leanstoren daalde hij af. Een vreeselijke brandlucht
walmde door de straten, En heele wijken stonden in
vuur en vlam.

René ginS naar tante Victorine, die aan den uitkant
raroonde. Hij trad binnen,

- 
Miin jongen... O, waar is vader ? kreet vrouw

Verstrate, die zich hier bevond,
Weenend klemde René zich om haar hals,
._ Is vader dood ? snikte moeder.
_- Neen, neen, Vader is op den berg... Niet ge-

kwetst ?

.--.-- Neen...
René moest eerst wat bedaren, voor hij zijn vteese-

liik verhaal kon doen,
En rnoeder ging daarna met hem mee uit de bran '

Êende stad. Lan$s omweÉien geraakten ze vte$.
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Emilie Verstrate keik vreemd op, toen op een avondt
vader, rnoeder en René de woning van haar oom eri

tanle te Hamme binnen traden. Ze wist nog niet wat
er in haar geboorteplaats voorgevallen was, Men
praatte hier wel van er{e dingen te Leuven. Maar nu
hoorden oom, tante, Emilie, de neven en nichten van
de vreeselijke gebeurtenissen te Aarschot. Een groot
cleel der stad was opSebrand. De schoone. hooge toren
schouwde oo veel puin neer. En zooveel burgiers neer-
geschoten, de meesten aan den Leuvenschen steenwef,
maar anderen ook in de stad I In biina alle families
zou er rouw ziin I

Verstrate vertelde, hoe hij met zijn vrouw en René
gedoold had, Ze rnoesten zich eerst verberSen, want
ze vernamen dat de Drritschers toen inwoners - zoo-
rvel kinderën en vrouwen als mannen 

- 
in de kerk

gevanÉen zetten, en ook groepen wegivoerden.
Hef drietal was dan met kennissen mee{etrokken

over l/esterloo. Heist op den Berg, Itegem, Berlaar
naar Liet. Hier was het ook roerig. En de Verstrate's
hegiaven zich over Lint en Contich naar Hemixem. Daar
waren ze over'de Schelde gezel. Ze sukkelden voort
r.aar Sint-Niklaas, en nu bevonden ze zich te Hamme.
Een week had dien tocht geduurd. Ze waren allec
kwiit, maar dankten God voor het behoud van hun

-16*



I

i.{
I i',i

ar$i|ll:!!::::l: ....:i !: ..::
:,it::t',ii,::;i;':::",:,, 

::,,:,i...,.,i

.r.:.;. ;i:ii:lll::::::::..:..::.iil
:::::ii:.::j:i::.::::::.i!r.:::r 1 I :i

Een koordspinner te Hamme,



leven. Zehadden broer Karel willen T:ezoeken te Ant-
werpen, maar mochten de stad niet binnen, Antwerpen
was een vesting en 't $ing er streng toe,

- Ge blijft bii ons, en ons huis is 't uwe, zei oom,
die een bro,er van René's moeder was,

Vader en René vonden w'erk op een touwslaSerii.
Er worden te Hamme veel koorden 6lesponnen in de
fabrieken, maar ook hier en daar buifen, Zoo verdien-
den vader en zoon iets.

Er kwarn hier ook een bange tijd. Antwerpen werd
cioor de Duitschers veroverd en duizenden menschen
sloegen op de vlucht, de meesten naar Nederland. Het
Belgisch leger trok al. Duizenden afgematte soldaten
marcheerden cloor Vilaa,sland naar de kust,

Oom en tante rviiden niet vluchten. Verstrate, zijn
vrouw en zoon hadden te veel ellende doorleefd om
rustig in Hamme te kurnnen blijven. Ze begaven zich
rnet Emilie eentijdje naar Sinf Janssteen, iuist over de
grens te6ien Hulst. Heel de streek daar zat vol vluch-
telingen en duizenden waren ook verder in Nederland.
De Hollanders ontvingen ze fnedeliidend en gastvrij.

Maar 't werd rustiSer. De oorlog u'oedde dan aan
ô.en Yzer en bii Yper.

Verstrate, ziirt vrouw, René en Emilie keerclen naar
Hamme teru$ en vader en zoon hernarnen hun werk

Bii den aftocht van het leg1er was Karel, de oudste
zoon, bij oorn en tante geweest, had er 't nieuws over
zijn ouders gehoord en een brief voor hen achterSe-
laten, Hii was zeer onpierust geweest, want te Antwer-
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fuen Lad hij 't gebeurde van Aarschot vernomen. .lvio€-

dig was hii thans met het regiment vertrokken naar
c,.e kust,

Het werd nu een eentonige, triestige tijd.. De Duit'
vchers speelden baas in ons land,'Er kwam schaarsch-
rreid van voedsel. Zoo verliepen twee iaren. Toen $e-
i'eurden er weer erSe diiilgen. De Duitschers eischten
rjannen en jongelingien op om voor hen te werken, in

Duitschland en achter 't front. En ook te Hamme haal-
c),en ze onwilligen uit de InÂzen en voerden ze we!.

rraar Dendermonde. Dat waren allertreuri$ste toonee-
Jen. Vrouwen en kinderen jamrnerden, en er was
cveral angst, R.ené was nu achttien jaar en hij werd
rpgeschreven om voor de Duitschers te werken, even-
als zijn neef Dries.

- 
Ik werk niet voor hen, verklaarde René.

Dat hadden er velen peze{d te Hamrne.'Maar solda-
ien dreven hen wegi. René en Dries hadden gevraagd
om naar Holland te mo6ien vluchten, De ouders stem-
rien toe. Op een avond narnen de jongens afscheid, Bei-
de moeders weenden. De vaders bemoedigden hen,
Ilené en Dries slopen door de duisternis heen, Ze be-
gaven zichnaar Sint-Niklaas, nlaar meden de stad zelf.
Ze stapten door binnenwegen naar Vracene. Ze wll-
cien Kieldrecht bereiken, dat aan de {rens lag.

Men had QezeSd dat men daar nog wel in Neder-
land kon gieraken. lWant om te beletten, dat men naar
Holland zoLt Éaant hadden de Duitschers langs de
grens een versperring Sezet van drie rijen draden, De
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binnenste rij was rnet electriciteit geladerr, 
"rr, 

*i" 
"rmaar even mee in aanraking kwam, werd dood ge;

bliksen,d. Reeds rnenigeen had zoo jammerlijk deri
dood gevonden.

't lilas dus op te passen En nu ze op weg waren
naar de grens, wisten René en Dries eigenlijk niet
hoe ze moesten handelen. Dries had echter een kennis
te Kieldrecht en misschien wist die wel raad,

Tusschen Vracene en Verrebroek haalde een man
hen in,

* Goeden avond, zel hij, Ge wilt zeker naar Hol-
land zooals ik ?

- Gaat ge er ook heen ? vroeg René.

- 
Ja... Ik zou niet {aarne werken voor de Duit-

schers, 't Is toch erg zooals ze de burp,ers in beesten-
wagons stoppen en wegvoeren, zonder dat de familie
weet waarheen,

Zoo gebeurde het inderdaad,

- Liever naar Flolland, al moet ik miin vrouw
rnet drie kinderen fe Sint-irlikiaas achter laten, hernarn
de rnan. Maar als ik in Hoitar:d woon zal ik hen ook
laten over komen. ZeS eens, hebt gii een gids om door
den draad te hruipen ?

- Neen, antwoordde Dries. Maar we ztllen er le
Kieldrecht .wel een vinden....

- Die u duur zal doen betalen ! 't Is een geluk, dat
we elkaar ontmoeten. Ik heb een kozijn clie er al veel
over de grens heeft geholpen. FIij doet het uit vader-
landsliefde en wil er 6ieen cent voor, Gaat maar met
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,nij mee Er ziin Duitschers aan de grens, en lt is vari
op te passen, want ze welen wel, dat er veel ionge gas-

ten wegi loopen !

René en Dries waren blij over deze ontmo eïinS. Ze
nroesten nu geen hulp zoeken , En welgezind stapten ze
met den vriendelijken lotgenoot mee. Helaa\ ze ver-
moedden niet dat ze in handen waren 6ievallen van
een gfemeenen verrader, Deze kerel zwierf 's avonds
op de wegen, wetende, dat er altijd vluchtelingen wa-
ren, En dan deed hij steeds 't. zellde verhaal om hun
vertrouwen te winnen En hij bracht de bedrogenen bij
een zoo6lenaamden gids, een handlanger, Deze stapte
clan mee naar de 5irens en voerde de niets vermoeden-
de jongens recht in de macht der Duitschers.Zoo waren
er al veel in de gevangienissen en strafkampen terecht-
g.ekomen,

René en Dries meenden dus dat ze bijzonder gelul<
hadden. De vriendelijke man leidde hen langs Verre-
broek heen en na een half uurtie bereikten ze een soort
.,an hutie bij een kreek.

- 
't Is hier de verzamelplaats, sprak de gids, Ik

tr'en gelukkig den weg., Yle zullen wat moeten wachten.
't rù(/as donker in het hrÉie,

- T/e mogen geen licht maken, vervolgde de man.
De Duitschers hebben in alles erg.

René en Dries zetten zich op den frond. Ze zoaden
h-un krachten nog noodig hebben vandaagi, Ze verkeer-
den in groote spanning En René dacht aan dien vreese-
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Lil"tr nacht te Aarschot. Da[ was toch no$ heel wat

rinders Seweest !

De gids zwees nu, Sorns luisterde hii aan de deur'

blet duurde wel een uur eer ziin vtiend verscheen'

E,n deze had vier ionge mannen nlee' die ook naar

Holland wilden.
Hij stak een electrisch laniaarntie aan en lichtte bij'
* Koziin, ik heb deze twee vluchtelingen te$err

Vracene ontmoet, zei de man van Sint Niklaas' Ze

,,r,ilden naar Holland orn niet opSeeischt te worden,

- Dat is braaf ! spratrr de verrader' Moed vrienden,

siralcs zi,it ge veilig over cie $rens. l(/e rnoeten nu alle-

,rnaal ons best doen voor ons iandje' Gee{t me uw na-

r+en, dan zal ik uw familie laten weten dat ge over

ziit.
De andere vluchtelingell waren van Temsche en Rr'r-

pelmonde.
De tweede vatrschaard had hen op den we$ ontmoet,
Toen de kerel de namen in een boekje opgeschreven

had zeihii t

- 
Tfii gaan... U stil houden, dat de Duitschers

ons niet hooren,

- 
Moeten we nogi ver naar de girens ? vroe{ René.

- 
Een half uurtje..' Weest niet hang, vrienden, Ik

weet een Soed plaatsie, Tfle hebben daar een gang on-

cler de versperring en de electriciteit kan u niet deren,

Ze verlleten de hut. En niemand dacht, dat de twee
gemeene bedriegers dit groepje recht naar een Duit-
sche wachtpost wilden bren6ien.
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Stil schreden ze voort, op Kieldrecht aan. Het was
een dontrrere avond, Grauwe v,rolken bedekten de ster-
ren, De wind voer door cle troomen en wierp bladeren
n"eer, FIet was llerfst.

Eensklaps doken giedaanten op en wel een doziin
mannen ornrinden het troepje,

-- Duitschers meende R.ené en hij en zijn makkers
rneenden dat alles verloren was,

De twee gidsen r,yerden vastgegrepen en ten Sronde
gesmeten.

-- Als ge een kik durft gieven, slaan we u dood,
zeiiemand op gedempten toon. Jongens, vervolgde hij,
ge mooSt God danken dat we vanavond ons plan uit-
voeren om twee Judassen te storen ! Die schavuiten
zouden u recht'bii de Duitschers gebracht hebben,

- 
Dat is niet waar ! beweerde de man van Sint Ni-

klaas.

- Zwijg, verrader ! gebood een ander, Nog liegen
z.eker I

En Dries herkende die stem,

- 
Antoon, zijt gii dat ? Ik ben Dries Vermeire,

sprak hii, zijn vriend van Kieldrecht herkennend

- 
Dries Yermeire, gij ! klonk het terug. Jongen

toch, om zoo oîrtoozel den eerste den beste, die u aan-
spreekt te gelooven I Deze twee schelmen verdienen
geld door vluchtelingen aan de Duitschers over te le-
veren,

En nu begrepen allen in welk gevaar ze verkeerd
hadden,
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- 
Ja, ver.volgde Antoon, we hadden dat vernomen

en besloten om die kerels tegien te werken. We wisten,
aat ze in een hut hun slachtoffers biieenbrachten en

we hebben ze hiet afgewacht.

- Maar we mogen nu niet blijven babbelen, ver-
maande er een,

- 
Een der valschaards heeft op zijn boekie onze

namen, sprak René, bedenkend, hoe de Duitschers de

ouders zouden kunnen lastig vallen, omdat de zonen
gevlucht waren,

De kerels werden afgetast en men ontnam hun al-
lerlei papieren,

- Eigenlijk moesten w-e u in de kreek smijten, sprak
een der bevrijders. Maar dan zoaden de Duitschers
om twee nietswaards het heele dorp straffen, rù7acht tot
het land vrii is, lafaards !

- 
O, we zttllen het nooit meer doen kreunde de

kerel die René en Dries had meegeleid.

- 
rù(/e zullen ze toch binden, anders loopen ze naat

de Duitschers, steide iemand voor.
En dat gebeurde. Men liet de kerels daar liggen.

Ze moesten maar wachten tot ze verlost werden,
De redders namen nu de vluchtelingen mee, En An-

toon en twee vrienden beloofden hen in Nederland te
brengen, Ze fingen met de iongens langs modderiSe
binnenwegen en over eenzame dijken. Zoo kwamen
ze aan de Schelde.

- Nu moeten we op de schorren dicht bij 't water.
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Go"d ."irt"r orr. Liijuen vèrmaand" Ànioon. Anders
zoudt ge kunnen verdrinken,

Dat was een zware tocht, Sôms zonken ze tol aan
clê enkels in 't' slijk. Ze ftaplèn ook door Seulen vol
vtater Ze bereiklen 't uiterste punt van de grens, daar
waar de draadvèrsperringen eindigen moest te$en het
wàtêr. Ze zouden er omheen loopen.

- 
Zwijgen ! waarschuwde Antoon. Aan den diik

staan Duitsche schildwachten, En niet bang zijn voor
een nat pak,

Soms reilcte 't water nu tot over de knieën, De vluch'
telingen hielden elkaar vast. O, zonder die Sidsen
zouden ze nooit den weg vinden.

- 
\ù[te zijn in Holland, zei Antoon eindeliik,

De ionfens hadden wel kunnen iuichen,

- 
Mond houden, hernam Antoon. rffii moeten straks

terug, '\ù7e gaan nog een eind mee, maar niet ver, want
als de vloed opkomt, is die tocht over 't schorre niet
moSelijh.

In Holland ! Vat waren de iongens blij, En van
vreugde faf René zljn neel eenige porren in de zijde.

Ze keerden naar den diik terug, die nu op Hol-
landsch Sebied laS,

- 
Ge ziit ontsnapt over de schorren van Saaftinge,

vertelde Antoon. Hier laS vroeger land, met de stad
Namen, maar lang geieden is dat allemaal verdron-
ken, Groote sfukken komen weer boven en daarover
ziinwe om den draad heen giegaan,



Antoon wees de vluchtelingen een weg.

- Volg die baan en rust aan de eerste hoeve. I)e
inenschen zuïlenu wel een plaatsje in de schuur çleven
als ge ze opklopt. MorSen kunt ge naar Hulst gaan
I)aar is een Belgisch komiteit, om u te helpen,

Hartelijk namen ze afscheid. En de gevluchten dank-
ten innig hun redders.

Ze bereikten dan een hoeve en klopten den boer
cp. Deze hoorde wie de nachtelijke bezoekers waren.

- ITel 6!edaan, zei hij. Ja, 't is erg in België. 't Is
flink, dat Se er uit trekt.

Hii gaf hun eten en drinken en maakte vuur opdaf
ze hun kleeren konden drogen, En dan sliepen allen
rustig in het stroo.

Den volgenden dag fingen ze naar Hulst. En allen
hadden denzelfden wensch ; soldaat te worden.

Veertien dagen later waren ze uit Rotterdam naar
Engeland om vandaar Frankriik te bereiken en in een
Belgisch kamp Seoefend te worden.

Alleen lanpis dien omwe6i kon rnen het eigen legertie
bereiken, dat achter den lJzer lag, in het uiterste
hoekie van V7est-Vlaanderen.

Een paar weken nadien kwam René's broer Karel
met verlof naar het kamp. René had hem geschreven,
Dat was een blii weerzien.
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Een soldaat kwam langs den weS van Dendermonde

raar Hamme. De oorlog was uit en ons land bevriid'
En men had ook in \ùflaasland de teruSsekeerde troe"

pen geestdriftig be$roet.
En nu stapte hier René Verstrate. Twee jaar geleden

vas hij van Hamme vertrokken, Eenige malen had hii
van zijn ouders een brief ontvan$en, over de $rens

É;esmokkeld en uit Nederland verzonden' En René wist,

ciat vader en moeder en Emilie al een iaat teru! waren
riaar Aarschot. Ziin broer Karel was er al heen' En

I{ené verlangde ook uurig ziin ouders en zuster teru$
te zien. Maar eerst had hii een boodschap te doen,
ginds te Hamme, welks toren hii reeds za{'

- 
De arme Dries, zei René bii zich zeli, en de

tranen schoten hem weer in de oogen.

In September, bii de bevriidinÉi van lù7est- Vlaan-
deren, was neef Dries in 't 'Woud van Houthulst Se-
sneuveld. En dat moest René nu aan ziin ouders ver-
tellen t. Hii zaÉ er vreeseliilc tegen op, In zoo veel hui'
zen was er vreugde over den terugkeer van den vader
c,f een zoon. Bii oom en lanle zou er straks feweend
r,,,Ofden,

René bereikte Hamme. Hii naderde het huisie en
keek door't venster.

Tante zattbij den haard. . " Ze was alleen, Aarzelend
trad de soldaat binnen. 
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* René ! kreet tante. O, waar is Dfies ? Zoo-
veel soldaten zljn thuis... En hii komt niet...

René boog zich over haar.

- Dries... Dries ! stamelde hij, niet wetend, hoe
het akelig nieuws mee te deelen.

Maar tante begreep het al.

- Dries is dood I kreel ze.

- 
Ja, tante... arme Dries... hii is gesneuveld...

- Mijn ionSen is dood, mijn brave Dries ! iam-
merde de vrouw. O, ik had het gevreesd... O, René...
wanneer ?

En nu vertelde René alles. Ze waren in het zelfde
regiment 6ieweest. In het bosch van Houthulst was het
zoo verschrikkelijk,Uit allerlei versterkingen vlogen de
kogels. Dries viel neer...
' 
- Hii riep naar mii ! verhaalde René. En ik knielde

bii hem neer... Dries zei me, dat ik u en nonkel moest
groeten en zijn broers en zusters...

- 
O, ze ziin allen met vader naar 't land ! snikte

moeder, Onzebrave Dries ! Elken dag spraken we over
hem... En nu hebben we wel aan viiftiS soldaten ge-
vraa6id, of ze hem niet pezien hadden... Dries is dood !

En hii heelt zeker veel geleden ?

- Neen, tante. Hii stierf eenige oogenblikken later.
Hii was in de borst gietroffen...

Schreiend vertelde René dat...
't Bosch werd genomen. En 's avonds had René

Dries helpen begiraven in.'t bosch en een kruisie op 't

fraf fezel"".. Er w:r':c!.rr cr z(x) vcel gevallen in dat
bosch !

Vader: en cle kirrric,rcn kvri,trnen lrirrnen. Ze hadden tlit
de verte den solcl;r;rt bij het hirisie gezien en vurig
gehoopt clrrt heI Dries zo"r ztjo... Ze herkenden René.
En ze harordr:n hct treurill nieuws. Ja, er werd in het
Fuis je veel geweend,. . .

René bleef tot den volgenden dag. Hii had nog
zoaveel te vertellen oi,er den arrnen Dries,

Maar hij vertra.rqâe ook ziitn orrders terupi te zien.
Hij vertrotr< dan ntra"r Aarschot. FIij kon met een

leSerauto rneerijdeir van Sint Niklaas naar Antwer-
pen, en toen verde'r'tot Aa;:schct. Hoe jammerllil<. zag
de stad er trit I L)e farrrilie Verstrate rvoonde in een'
barck1e.'t \X/as een innig .rveerzien ! ft{aar er laS op
de vreu{de een schadrr-,.,' : r{e cloccl van Dries en de
rouw over z,roveetr sl-aclÉrnoofen. Te Aarschot staat een

Sedenkteeken voor c'l': rrcrrcoorcle burSers.

Ell:[Dr!.
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