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A. HANS.
Nr'. 6.

\rierde dnrl<.

ftl hlhr [T(] tr.i)[):I(] ]IlllFiJ IJ.

["

Lena Vckhrurn tt,ootu.'le nrct haar out]ers i:l) ccr!
l;ocrderi.j te Krtoliiie. ùTrtar: uu 1\'as vrtler :,iJ eerr
nlaand n'eg. Jr)l' u'oetle oorlog. IJt' l)rrit:icheis
\\'a,l'crr tneester irr }3elgiij. l)c llclgischc solrl:lten
streclen aan ri.etr Yzcr'. l)aar lag nog een i<leilr
l:oelije bij Nieurvpooi'i" 1;"ct-11'11g, Pu,1retinglre en
Ieper, rvaar lioning Albcr:t llcer-";clrte"

n'inoklic iag tlhls in "t lrcilcL g-t'lricr{. l]llr.r' rrrt,u
hier lli.i tlc z;ec \{,'li.i {rr} oci-; rlii:irL l;i,j tli: Ir.i'cn.r" toon-
den de nluitschers zicir l-ri.]rir;rul'.:i: riii'en5ç. Oi,
z;elielerr ri,l.rf ti'ur-., lxrci' \'t klriiiilr ;liuLi. Shris 14,,f-;l'L:r,u
Shris ligt iri ITollurrd. l]e .llelg4crr rnoclrten r:ï \riùrl
tie l)rtitschers riict .lrcrrr. 

1l'o:rr Vt'ltllrrln {err- g
klarn, ri'erd hij gelrâùrlg'cn gci[()lrL]n. ],llr nir .;.1,t rle
ri,r'rne liran in ren liarrrp irr Duitsclrlanri,

,\{oerk:r err'} I,ellil. Trar'lrJcrr rlaalorri vccl .qr:scjlreid.
],rrrrr ri:ikle nir tlublrcl harn. hcst t'locn. Zi.,, ..'ns
:x.httir:n .l:rrir'. Xe l..on g'ocri rrerlce,"r. Fllr rint lnoest
i'oli. ()p een hocvc is ur ier:J te rToeir. llln rnoeder
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wrùs nu wat ziekeliik. Ze had al eenigen tijil gê-

o.iiai"f,f met een hoest. De \Arirrter was vochtig en

{r-ttur'. -lt n dan al dat verclriet'--;t 
Wu* avond gewolden' Lena zat' ttt de iuime

boerenkeuken te naaien en dacht aan haar gt:\ran-

.rr:rr vader'. lntmers voor hem vervaardig'Je zn

i'"t'n"" kleerc'tr, tlie hij tijdens den Winter gin-

rler irl het kanrp van ellentle dragen kon' Mcledel

u,ns heel yl'oeg ter rttste gega&n'

Nog tr.vee hoeien stonden op stal: Roze en l'lare'

X,enil"rviet:p voeder in den bak en sprriddc wat

.it"r"S stroà onder hun pooten' I)an sloot ze de

stal En bfies rle lantaarn ul|' %e schrclk' Ifoorde
ze rreen Eeruchtl .Ia, ienrand vroeg zachtt

--- OtTt tte lieftlc Gotls. help Inij !

trJat wns pçeell l)uitsch rrtatlr eiplen taal'

-- \A/ie iÀ'claar'? \rïoeg Leilâ en haar hart lrons-

cle luid.' 
-- ll"rt l3elgisch soldaat' Nfag ik binrtr:ttko-

n rctt I"- 
' - 11"0... la,ngs hier', en het rneisje tlutvde tletr

,jorrgen lttart dttol: de tleur.
" Cii hij binueri trlocht konten? Een llelgisch sol-

,lr:lt, een vtln tle eigen broetlet'en! O ju, I 'enrt wist

liet nrel tlat ile bez,etter gebcxlen had vltrclrtende

soltlateu a*n Itent over tè leveren" ' Maar' :'lleen

sieclrte trter-lschen zouden t'lat doen'
"-- O. ik danli tr zei de rnilitair ontroeld' i

r\fgemat viel hij op eerr stoel neer. 't Was een
rnfanterist, eerr piot, zooals 't volk zei,

-- IIoe r.er l)en il< nog van }lolland? vroeg de
vluchteling.

- Een uur,

- IXen uur [Iaar'... O, laat nre n'at rusten, dan
ga ik verder! Als il< in l{olland ben i<unnen cle

Duitschers mij niets meer doen.
_. Ge moet goed rusten, eten, drinken eii darl

slapen, hernam het meisje. Ge zijt hier thuis l

- Maar de Duitschers hebben rne achter-
volgd. Ik ben cloor een vaart glzlrrommen"

- En zoo in urv natte kleeren blijven zitten!
Neen dat kan niet zijn. 't Is onr een zware :.relit"-
op uw hals te halen. Ik zal u andere kleeren ge\rcn.

I:enâ ging in moerfers kame,'. De boerin sliep
lustig. Ze had voor eenige uren haar leed verge-
ten. Stil opende ï,ena 'tle groote ouderrvetsche lin-
rrenkas en ze zoeht ondergoed vr,n haar vadel r.rit.

I)an nam ze ook bovenkleeren vrlrr boer Veldrneln.
En ze dacht aan de afwezige. . . C, als v:'"der ever]-
eens vluchtte, zou hij dan ook ;riet tlankbanr de
hulp van goede menschen aânner]Ien

Lena bracht de kleeren in er:n ilnclere k:rnicr en
ieidde er den vluchteling heen.

Het meisje keerde nàar de lieuken ter*g. Ze
nette water op en maal<te I'offie. I)an sneed ze
lrrood.

Als burger verkleed kwam de soldaat tenrg.
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..- IXn ntr rluùar eetis goed gergeten' zei Lena.
]ln boven is el eerl zilcl't bed r.oor u,

, Ili zou dezelr naclrt ol'er cle grens lvillen
vluchten,, a.ntrvoordde de jonge man.

- 
Neeri, neen, clab nrag niet. 't Is te gevaar-

Iijk!...
l(onr, eet eelstl l)an klappur rt'e rvel eerlsj ovel'
lrctgeen er u te tioen sta,at.

De soklnat tastte toe en 't r"ttetlsel strta:tktl'heer-
rijk.

--- Nu ben ik ecll gelteel llntlcr urensch, zegde'
hij, toen hij verzariigd rvas.

- Maar vâ)n \râl,r'liomt gij? vroeg het rrreisje.
Of is het een geheim?

- \/e61'lr nict! [k l<orn van clen Yzer, uit den
slag. Gister nacht hen il< gevangen genomen. Ik
zab met eenige l<:lnreraden. op eell voomitgescho-
ven post. We n,el'cJ.en door een l)uitsehe patroelje
amsingeld en n.oesten ons overfle\rerr wallï we
stonden uiet zes tegenover zeker wel deltig. Ze
n&men ons mee tot aan \rltdsloo en staken el ons
in een school. Envaren meet gevarrgenen van al-
le kanten rneegebraeht. Ik r.rro€S naar aelrter. te
mogen gaân. trùeu sold:rat moe;,t mee. De arme
bloed was zieh c.rr op rlen lioer kreeg hij een licvige
hoestbui. tr-Iij harl het henauwd. << Goedenavond >>,

zei ik bij rne zelven en 'li iiep rr,ls de wind door den
hof v,eg, splong over een haag en vluchtte over.
't land. 'li hoorcle wel roepen en schieten, maar
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daar tr:ok ili rne niets varr aan. Ik \\'as de piip uit.
'k IIeb lang gernarcheerd... Ginder kerrcle ik nog-
al wel den weg... 'k Ben van 'l'orhout, dus uit de
streek. O, 'li had zoo eens gaarne vader en
moeder thuis gezien Maar 'k hoorde van een ken-
niS, die buiten de stad rvoont en bij wien ik aan-
lrlopte, dat 'I'horliout vol sol<laten was. Hi.j tlurf-
cle me zelfs niet ontvangen, r,r'ant hij had ook
Duitschers in huis. Gelukkig siiepen ze. De ken-
nis zou mi.jn groeten aan mijn ouders overbren-
gen. Ik trok in clen nacht verder naar Brugge. 'k
Geraakte voor dat 't licht werd nog tot ten No.or-
cien van de stad. 'k IIeb rne heel den dag in een
stroomijt verstoken. Toen 't rond vijf uur:donlier
rverd, mârcheerde ik voort. Met burgersl<k:eren
rvare niet zoo ge\raallijli geweest. 'k Durftli-' ner-
gens binnengaan orn dat er overal Duitschers
zaften..

Dan moest ik ovel een vaart zn'ernrnen, De
I)uitschers moesten het bemerlit hebben, u'nnt ik
hoorde hen roepen en vluchtte. Toch ontl<x'am
ik.

'k Doolde verder en ili zag licht. Ik 'zeg: <,, Dat
is eeri boer clie naar zijn stal gaat. 't trs altijd
goed als ge de menschen brriten hun huis kunt
spreken, dan kunt ge \rragen of el Duitschers in
huis zijn. En zoo k\ryarn ik bii u en 'li dank er den
goeden God voor. Ik was af en half'dood v.rn kou
en honger. En nu zit ik hier als een rentenier!
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-- Wat gaat ge nu doen als ge in Hollancl zijt?

--- Naar Engeland varen en naar het front
rveerkeeren.

I)e soldaat vertelde nog rvat tratt den Yzer'
Maar Lena iiet hern zrvijgen en zei:

- 
We zullen eï rnorgen verder over klappen'

Ik zie dat ge nu veel te rnoe zilt. Ge moet gaan
slapen et riio*g"tt hier blijven. Iln als ge u sterk
g"io.g ger.oeft zu[en we u rvel I'eilig over de

grens brengen." Ze stak een l<aars âan erl wees haar gast den

\\/eg naar boven. I)an ging ze bi1 ttroeder lig'gen

Moeder had van dat a,lles rtiets bemerlit' Ze sliep

lustig.
Lena rvas den volgenden nlorgen al rveer Yroeg

r:p. Ze stak de hachel aan en zette koffie op.

- 
Moeder en <le soldaat slapen trog. 'k !{al nrr

miùar gauw- de koeien nrelken. zei Lena lrij zieh

ireive"
1'oen ze in huis terug lovanl. zat vrouw \reld-

rnan rustig bij rle tafel eert kop koffie te dlinken'

- 
Goeâen Inoï€len lnoeder, nu hebt ge toch

wel een langen nacht gerrtaakt, zei Lena'

- 
Ja,lçincl, ik sliep nraar, en liet tt u'erken'

-_ Nog maâ,r eens goed op uw gemak houden

vandaag.
Maar moeder, zoo vast sliept ge' dat ge niet eetls

I,oordr:t. tltt n'e een gast hebberr.
* Een gast?
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- Boven in bed. Gisterenavond kl'anr hij. 't
is een Belgisch soldaat !

. I{et rneisje vertelde rvat er gebeulci .was.

- Deed ik wel, moeder? vroeg r,e dan.

- Of ge lr,el cleerlt! Natuurlijk Lena! 'k l.)eiris
ru aan de rnoeder van dien jongen.' 'k \4ril'in
iraar plaats zijn zoolang hij in oni huis is.

Ilen man krvam in de keuken.
-- Goeden tnorgen, groette hij.
-- Dug 'I'oon! zeiden moeder en dochtel.
I'oon krvam t*'eenraal daags om de nielk, die

hij op 't dorp verkocht.

- Geen nieurvs? yroeg Lena.
*- J a, er is weer wat gaande bij de Duitschers,

vertelde de bezoeher. I{un korf is verstrooid, als
lrij. onrustige bijën. ._. '4e loopen met ernstige ge-
zichten. Ze peinzen tlat er: te Knokke e"r,r g"ilt,ôht
sold:rat velborgen is.

Ii[oeder en dochter lielien elk:lar aân nlaal ver-
r'ieden hun verassing niet.

'I'oon r.ertelrle nog't een rirr ander. I)an nam hij
zijn emmers op en vertlok.

- VIIat gârail \\'e doen'l \rertrekken kan onze
soldaat zelrer niet, lvant 't is klaar lichte clag en de
.rirens u.ordt goed bewaalrt. zei Lena.

- Waar zullen u'e de jongen versteken? Ze
mogen hem niet vinden. Ze zoeken overal"..
'Wacht, 'li heb een gedacht!

l)e vluchteling liwam laar lreneden.



- Dat is nrijrr moeder, zei'Lena,

-- Dan moet ili uN'tnoeder ooli hartelijk dan-
ken voor al tlie goedheid.

- Niet noodig, jongen, antwoordde vlouw
Veldman. Ili ben nu uw moeder hoort ge. Maar
rve moeten oppassen. De l)uitschers zoeken u.

I)e soklaa,t onsteide toen hij het nieuws hoor-
de.

- Dan ntoet il< vertreklien, 'z'ei hii. Ik ruag u
rriet in gevaar brengen.

- Zijtge niet wijs, jongen!hernam de boerin.
\rertrekken om lecht in ltuu armen te loopen, zæ-

'l<er! Ze zouden al te veel lachen. Wacht mâa,r everl

Zijn wij vrouwen niet sterk, slim hunnen we toch
zijn. Kom eens mee!

IIet drietal begaf zich naar tle slaapkatncr'. l)e
troerin zocht in een lâ van een groote kast en haal-
de een oude, grijze pruik te voorschijn.

- 't Is goed als ge nooit wat rveg gortit, zei ze

lachend. 't Is nog een prttik vzln mijrr glootvacler
Die had eert gcweldigen hel<el aan maneschijn op
zijn hoofd en hij was tobh zoo kaal als eerr bolle
liaas. Grootrnoeder noest een pnrik te Brugge
lioopen. Daar ik nog altijct den goeden rttan voor
me zie, zoo:lls hij nret zi,in pruik op 's Winter-
avonds bij clen haarcl ons zat te vertellen, kon ik
rrooit besluitcn de pnrik u'eg te gooicn. Iiln nu
liomt'ze goed te pas. \\re gaan u een grootvatler
rnalien, dat is læter tla,n ver:bergen. Als ze tnet
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Itonden komen, en \\re weten dat ze die hebberi, wat
geeft het dan of u'e u onder een karrevracht hooi
steken!

Weldra zag de soldaat er een grijsaard uit. De
lrruik stond hem eernâardig. Met bijna onmerk-
lrare grimeering was ook zijn gelaat dan vân een
lrndelen man.

-- En als de Duitscher komt l<rt. ipt ge bij de
stoof en speelt ge maar goeri comedie ! raadde
Lena hem aan. Wat hoesten en hrommen en kla-
.gen, net noo'n oude grolpot!

-_ Ja, nraar 'k heb er toch geen vrede mee, ik
iireng u in gevaar, zei de vluchteling weer. f,aat
me zoo vertrekken, nienrand zal mii herkennen.

Rn ge kent weg nog heg, sprak moeder. Ge
zoudt niet ver loopen ! Neen. ge vertrekt niet! fk
'..erbied het u, en ge moet gehoorzarnen, want an-
ders ben ik u'n' moeder niet meer. I{oe heet ge
eigenliik? 'l< Ken nog den naam niet van miin
zoon!

- Arthur Lou,age. Mijn ouders l'oiren te
'Iorhout. \rader is er smid. O, als de oorlog ge-
daan is, en \\re hebben 't geluk nog te leven, moet
ge c)ns zel<er komen bezoeken.

-- I)at zullen we vast tloen, r'erze]<erde moeder
Velclnr:rn. En rvat zijt ge van u'n' val<?

- Smi<l, gelijk vacler.
I)e morgen verliep, zonder dat iemancl de nrst

der hoeve stoorde.
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Lena had het uniforni. niet vergeten, Ze pakte
de kleederen irr papier en deed alsof ze in den
tuin spmitjes plukte. Maar ze dolf een put. Ze
l'ierp er de'uniform in en vulde de kuil \\/eer.

II.

Even nir den nricldag ku'aruen er Duitschers
,loor de poolt. Jinkelen bler.en op 't hof. Drie
stapten onder 't geleide yân een feldrvebel birrnen.

- Daar ziin ze! had Lena gewaarschuwd. En
nu allen olrs best gedaan !

;\rthur Lriu':lgê zat ineengelir.ornpen als een
oud, afgeleefd nrannetje bij rle kachel.

--- We komen voor een onderzoek, zei de feld-
u'ebel trots.

_- Vool'een orrdr:rzoek? vroeg Lena l<alm. Van'
rvat verdenkt ge ons dan?

- O, ge weet zelier niet dat wij een gevluchte
Belgisch soldzrat opzoeken?. . .

- Ik ga 's rnorgens niet naar de Kornmanda-
l;ul rrragen l'at rrieuws er is !

De oude rrran bij de kachel kreeg een hevige
!roestbui.

- Laat dien lierel zwiigen! riep cle feldl,ebel
niiclig. fk kan rne niet verstaanbaar mal<en !

-- l\{ag miin groot-.'ader niet meer hoesten?
r-Ïoeg Lena spottenrl. Tk rveet dat rle Duitschers

""_t0-

veel verboclen hebben rnaâï 't hoesten toch niet,
hé/

- Och, waarvoor zrjn aI die woorden noodig!
viel nu nroeder Veldman in. Komt gij hier den
gevluchten Belg zoeken? Wel, alle kamers -.taan
open. Ik zal nret u lleegaan. Ook naar schuur
cn st:ll. 'li lien er lreel gerrrst otrder. I{orn rnaar!

- Waar gaat ge trtrar toe? r.t'ocg de grijsaard
angstig :ran tle boerin.

- Ik ga niet weg, vader. Blijf nraar stil zit-
terr.

- Ik ben benartw'tl t:lrr tle soltlttett. Gaittr ze

u rneedoen?

- Neen, neen!...
De gri.is,rartl stond. op en volgtle tle vtoul' en

lr€rro, die voor'den feldrvebel alle vertrclikerr
openrlen.

- Il( thrrf niet alleen blijven! kloeg hi.j.
IIn hij slofte door tlen garlg ern ging als eett

I;-ind op tle trap zitterr wachten.

- l'1ls vader, ga bij de liachel ! zei de hcerin.
't Is lrier lioud en gc hebt al zt:o'n z\vare 'r'alling.

-- IIag ik bij hen blijven ? r.r'oeg Lertil iùatt
'-len feldwebel

,-- Ja u'ohl.

-- Ii<lrn, grootvarler'. ettze narrr clen ouder, Inarr
Lij den :rrnl €r-I lcitl'rle hem telug ttaar de zetel.

De feldu,ebel keelile terug.
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* Stal en schuur ook nog zien'l vyoeg de boe'
rin.

- Natuurlijk, alles!
' Gaan ze u rneedoen? vroeg de oude, \\/errr on-

rustig.

- Neen. grootvader, sprak Lena susserld:
Moeder liomt dadelijl< terug. Wees maar niet
lrang.

- De oorlog zit hem in 't hoofd, merkte een
soldaat op. 't Is begrijpelijk! \4re leven in zulk
een tijd. \/\las het maar geclaan! 'L Zou voor alle
ianden goed zijrr.

Moecler err cle feld'webel lieerclen rnet de anclere
rolda ten te rug.

- Nu rvil ik u gelooven, zei de aanvnerrler. Ge
u'eet u'at ge doen moet, als een gevlucht suldaat
rLanklopt, hem onmidclelijk komen aané{even.

De lluitschers troliken af.
?'oen barstte het drietal in een rvelgenreenderr

iach uit.

- lln grootr,'arler op en top ! zei Lar&.
-- Ge hebt ur,r' comedie goerl gespeelcl, stemde'Vrouw Veldman toe.

- En gij beiden ook ! sprak Arthur Lowage.
O brave rnenschen,lioe zal ik u ooit llrnnen dan-
lien ?

-- Iledanlien ? zei cle boerin, Ik ben irruners
moeder zoolang ge ilr ons huis ziit.

- Neen, ge blijft hier zoolang rvij 't noodig
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c'ordeelen. WiI kennen 't dorp en de gtens
riarr gi.j.
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-&Ien vernaiu diele lnidtlag, dat tal van bulgers
rn d: gr"ensstleel' lasiig gevilllela \\:Aren" Boeren
tlie naar hun Llnd i'iak bij de grens gingen, moes-
teil beri'i.]zelr u'ie zc \\'nr"(.n. Solnnligen, wiel. ver-
l;laringen niet voldedenr;'ï1"" naal het dorp ge-

Ifet meisje schrok gerveiclig.



leicl en pas na getuigenis van den burgemeester
içeer i'rij gelaten.

De vluchteling bracht zijn tweeden nacht door
op de hoeve.

I:€rrrù lelg nog niet la,ng te bed toen zij gerucht
ineenrle te hooren. Neen, zij vergiste zialt niet, de

i,.oort yrrn tle hofstetle piepte. Viug stapte ze uit
l-red, en trok het gordijn rvat ter zij. Zou er een
vreernrleling op 't erf zijn'l Ze schrok, toen ze een
gedaante larrgs rle haag za,g glijden. Die ver-
tlrreen weer. -[:ârrg la,g ze hierover na te den]<en.

's Morgens zweeg 'ze over haar ontrlekkitrg,
rnaaùI'toch rvas ze onrustig.

'l'rrerr '/,e eera bootlschap ging doen stond er een

.,;ongeling bi.j 't hof. 't Was Michel Landuit, de
zoorr vilrl eerr rvedurve. Hij deugde niet veei. IIij
r\râs zoogena,a,md koopnran. Itaar hij bc'zocht
rneet de herbergerr dan rle rvinkels. En nu zag'men
hent vertrl [ri.i tle l)uitschers. Iuer]âr 'ryist {a,t Lan-
duit klr'an<l op haar wa,s. Even voor tlerr oorlog
irarl hi.i gevlaaqd of zij rnet henr u'ilcle trouç'en.
'l'r'oliu'err zeker rnet een leeglooper en een hah'e
dronka.artl die rvel eerr-heele zou u'ortlerr

IIn ze rlac]rt nog a:rn geen tr:oul'en.
-- Lena, ilç rveet \\'rr&I er een Ilelgisdr soldant

..ie rl rr r rgr,ri rt"it,, r,ei l\{ ichel f ,ancluit rru.
ïlet meis.ier schrok geu'eldig.
*-- Itrn ik l'eet ook, u,ie er zijn unifornr in tlen

grontl heef't bepçrâr'ell... Ga rraar zoeken, clr: klee-
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reu liggen daar niet meer'... Ik heb ze gehauid...
-- En zijnze bij u thuis vroeg Lena, nog meer

verschrikt.

- .Ia, Ge moet een volgende rnaal voorzichti-
ger zijn en geen kleelen verbergen bij klareiir da-
ge. Dat worclt gezien... En ik zag het...

- En 's avonds zijt g;j er orn geiiorren?
X)n nu wist Lena, dat ze zich niet verbeelii had

een gestalte te zien. Die gestalte rr,'as Michei Lan-
ritrit gev,eest.

*- lV'at rvilt ge nu eigenlijk? r'roeg ze. f)e sol-
tia,at is in r,eiligheid.

- Dat kan zijn, rrlaar gi,i hebt herrr hu:lperr
ontvluchten.

- Ik vraag u.at gij wilt?... her.na,rr het nreis-

3e heftig.

- Wel, ilç lian u verraden, trr:lar dat cloe ik
rriet... Ge zult nlet mii trouu,en. Ik wil uw vr,ientl
ziin Lena, Zondag gaar) we samen wa,nclelen,
rlelt alle rnenschen het zien!...

-- En als ik rveiger?

- Dan wreek ik nrij ! Ilerr ili niet ztxr goed als
:en ander'? Hier op 't dorp hunnen ,Le l\Iichel
Landuit rriet verdragen, omdat hii geen lompe
boer u'il zijn maar stadsmanieren heeft.

---. I)us, alle Knolikerraars zijn volgens rr lour-
pe boeren!Maar allah, sprekerr rre rlerat rriet van!!
ï{oe zoudt ge u l'reli-en ?

,- f)oor u te verrrderi bij de Duitsr,hers!
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-- En ge zegt tiat zonder blozen! Ge z.oudt
riaar de I)uitschei:s loopen en hun vertellen, dat
ik een van onze soldaten, c'en van uw eigen broe-
clers heb geholpen{ -tlali, hoe laf, hoe gemeen laf !

-- Ge kunt het vintietr ztioals ge wilt maar
tloerza] ik het! I)c unifortn is in mijn huis. Daar
in den hof heb ii; tle kleeren gevonden! En gij
liebt ze er verstol<en! Wilt ge naar Duitschland?
I(oet ulv ttroetler alleen blijven?

Ë{et a,rrnc meisje huivertle bij die gedachte.

- lVilt g1e geld hebben otn te zrvijgen? vroeg
'ze,

-- Geld, neen!... Zonciag ntet me p4aan u'ande-
len. rhL a.lle r-nenschen het zierr! En dan spi'eken
\\.e eeTls elr 'l< zeg u, dat u'e zullen trourven. Ik ben
riet de slechtc ionlirnan, zooals v,e trre hier uitrna-
l'.cn...

Irenà rlacht even rra.
__ Geef rne rrir,t tijd om te bepeinzen. Michel,

zei ze rlan rninder hcftig.
-.-- 't f s goetl. J]laâr r.an avonrl om zes uur', kom

ili om 't :rnt.,i'oord. Ik l'il geerr neen hooren !

- Tot van avoncl dnn... en zonder groeten liep
} ena naar huis.

-- Vïrat is er toch liind? rrro€g vlou\\/ Veldrnan,
tj.ie n'el zag. dat haar dochtilr een orlgervone ont-
moeting ha<l gehad.

- O, die lafaarrl, clie ellendige lafaar:rl ! lrlrstte
het rneisje los.

--t6-

l,erra vertelde nu alles.

-- O, ik moeht hier niet gebleven zijn hernam
tle solda:rt. lli zal me gevangen. gaan geven. An-
rlers wordt gij gestraft en ik wil niet dat gc' aan
dien lerfaard toegeeft

- Neen, dat mag niet in geen geval! zei de
tlochter. Ik zal bij mijnheer Roem gaa,n.

- Ja, juist! hernam vlouw Veldman, als ver-
licht. Ga rtaal rnijnheer }loem. Fi{ij zai zeggen"
l,r'l[t ue tnoetetr cloen.

Mi.jnheer ltoem rvl,s een vriend van boer \reld-
man. Hij dreef hanclel. Irij had nu juist niets
te doen. lfet een jonkman, Dries, bracht hij brie-
ven nâar: Ilollarrd en vân Holland naar België.
f)at.rvarerr de brieven van soldaten en soldaterr-
families. Zoo lxtor<len die toch rvat van elkaar.
l{aar rlat mochten de Duitschers niet lveten,

Mijnheer Roern hoorde nu 't heele verhaal. Irij
rvas kro.'aarl op Landuit. Hij dacht wat na.

_- -T,uister. zei hij dan. Dries zal den soldaat
l'eg brengen. \ran zrvond l<omt hij bij u. En we
z,ullen rLien verrader Landuit goed beet nemen.

lfijnheer Roem mâ,akte een aardig plannetje.
Irenâ nroest er nog om lachen. En veel geruster
gling zt: naar htris.

'.l'orir X{idrel aan de hoer.e l<lvanr, zei T,ena:

- AIs ge nog zin hebt, moog$ ge Zondag
klliiren.

--- IIa, rlat is goed. Iln ik zal zwijgenl

-tï -
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III.

l)r'ies l,ns dus nu een briefdrager, een koerier.
Irr vredestijd werkte hij bii cle boeren. 't Was
eert brave kèrel. Hij hielp veel menschen. Hij had

al zooveel soldaten err hun familie gelukkig ge-

rnaalit.
Nu zou hij Lolvage helPen'
't Sloeg elf uur op het torentje van l(nokke,

toen Driès bij de hoeve a:r,nllvam. IIij lr'erkte
geen onïaad en sloop clus naar de achterdeur. Stil
[i"f ni; de klinl< op. I)e deur u'as open. I)ries
stapte binnen. Lena krvam uit de keuken.

- Goed op tijd, zei ze verheugd. Hebt 51e nie-
mantl gezien!

-.Neen.
- Ge weet het van Michel?

- Ja, die deugniet!

- We zullen hetn rt'el vast hebben. Koru bin-
tren !

f)r:ies zag -t\rthtlr Iro'lvage en groette vriende-
lijk.

- 
Wilt ge nle ot'er de Éryerls brengen? vroeg

r1e soldaat. Zou het gaan?

- 
O, ,fa! Natuurlijk gevaarlijk is 't altijd,

maâùr we zullen het *'agen. Ik heb me rvel eens in
cen gracltt moeten rooien of rap beenen mùeten
inaken, lllililr gepal<t hebben de Duitschers rnq

:rooit' 
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En zoo sloeg voor Arthur Lorvage het uur van
afscheid. De jonge man was diep ontroerd. Tra-
tien kwamen in ziin oogen.

- Menschen, zei hi.1, ik rveet niet hoe hct aan
lret frorrt rnet rne zal ga"an, rnaar als 't vrede is, en
ik korn te ï'hotout terug, dan zal ili me laten hoo.
ren. Wat zijt ge goetl vool me gerveest!

- Kom, korn, x'at zouden rve anders gedaan
hebben! sprak cle boerin, clie toch ook aan haal
oogen pinkte.

- \Àre zij n tevretlen, dat n'e het liebben kun-
tren doen! verzekerde Lena!

Lou'age clrukte moeder eyr dochter de harrcl.

- Dat God u beware ! zei yrotnv Veldm:rn. Ja.
het zijn slechte tijden, mtar eens komen toch
rveer de betere!

De twee maulen slopen heen. Ze zouden u'eer
den omweg maken. Eensklaps zag Dries een ge-
riaante. Hij hegreep <lat Michel op loer lag.

- Pas op en help rne! fluistertle hij tot zijn
makker.

Snel schoot hij naar cle gestalte toe, en eer
Michel - want hij rvas het - tregreep rvat er
eigenlijk gebeLrrde, lag hi.j op tlen grond nret
Dries boven hern.

-- Geen krecrt, geen \\()ord, of ge zijt rloorl!
schuw'de I)ries. lln tot Lowage f'luisterde hij:

- f)oe nriin halscloeli eens af !

-19 -



In een oogenblih had Dries zijn gevangenc dert

cloek voor derr nroncl gebonden.

- Houdt nu de wacht, hier, zet urv knie op
lrem en dit mes houdt ge klaar tegen dat hii zich
r.elroert, hernam l)ries tot zijn gezeI.

I{aastig liep hij naar huis terug en klopte Yool-
ziclitig op de achterrleur. I:eî& clee<l dadelijk open

-- Is er verraa,tl? vroeg ze ontsteld'
-_ Neen... neen... Gauw, geef een dik tcluu'.
Iln hij vertelde ivat er gebeurd l'as.

- Zor ik hem dooden? vïoeg tr)i'ies. Andels
verraaclt hij ons allemaal.

- 
Neen, I)ries! Geen moord... Neen, rlnt niet

Ge rnoogt niet, steek hem in 't varkenskot en zolg
clat hij er niet uib han. l)an vind ik hem nlrlrgelr
ochtenrl rvel en iaat dan alies aan mij ovel.

Lena haalde een tourv en Dries spoedde zich
lveer naar liuiten.

De gevangene kermde achter zijn doek.

- Stil zi.in, waarschuwde Drieso of ik bind een

Ireeleir stroobussel voor tnv rnond! Zie, zoo, ttu zal
hij zich niet meer losr,vringen... We gaan irr:m in
een goed kotie stelien, i,r'aar hij rrtaal thuis hoort
ook... in clen zwijnenstai. Ilelp Ine... rnaâr geeTl

gerucht. Ze moetr:n 't binnen niet hooren, }:anta-
raarl. l)e boelin is braaf genoeg, nltlar de dot'hter

-20-
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S0hijnt dezen loeder beter te kennen dan we wetefl
Dries zei dit opzettelijh om }lichel te niisieiden
I)e gevarrgen,e rverd in een leeg vak van het var-
k,eskot op stroo gelegd. I)ries verzekerde er zich
er zich nogmaals r-an dat het doek goed voi,r den
nrond lievestigcl was en sloot het deurtje.

- 
\râ,n henr hebberl \\re geen last meer. zci hij

cpgen'elit. En nu u'eg!
De nachtelijl<e u,andela:lrs slopen oni het dorp

I',een. Zu,ijgencl troldien ze l'oort iangs donkerè
iiuizen en hoeyen. I)e jongelingen ontmbeterr geen
;;atloeljes, en zonder an clrrtrlren krvamen ,e trabij
tle grens. Later l'erd daar een verspei-ring ge-
plaatst. illhans rvas tleze el rrog niet.

*- Nu is het op te passem.,tei Dries. Hr ir daar
a,l volk. Iloor', ze spreken ! f ,eg u lleer.

llêirlen wierpen zich op rlen grond.
r Ze spreken Vlaamsch hernam Dries. Het

zijn misschien ook vluchtelingen. Laten \{,'c \-oor-
zichtig nader kruipen err eens afloeren !

Ze bereiliten de iongelingen. I{et tvare!"I
vluctrteli;'g:en. I)ries stelde hen gerust err zei dzt,.{,

hij hen ook lrellrcr t zon.
I[et groepje rvas verherrl"'i over (ieze ol]ver-

r-r'alchte. nllrar zoo rvell<ome rintriroeting. IIet sio,lL
:,,ich bij Dlies en Lowâge rân.

Eensklaps knaklen schoten.

- Ze hebben ons gezien.." allemaal reclrtuii



lciopen... in tr,vee minuten zit ge over de grens!
commarrdeerde Dries.

Een uit de groep gilde:
-- Ik ben geschoten!

- Hij wankelde...
._-_ Pak hern bij de andere hand! zei Dries tot

I:o\\'age, en sarnen sleurden z,e clen ge'tYonde mee.
I)eze ker:mde en herhaalde rnaar, dat hij gescho-
ten tt'as.

\4reer vuurden de schildwachten en <le kogels
riloten voorbij de mannen.

't \4ras een l'ikle ten, door slijk en grachteu,
rrr den clonkeren nacht. I)e schildrvachten blijk-
lr&ar voorzichtig, orndat ze de ster:kte van het
groepje niet kenden bleven n'el achter, rnaa,r
schoten nog in 't rvilde n'eg.

* We zijn er! riep Dries. Holland!
-- Ilolland! juichte Lowage.
De gervonde was be.,l'usteloos. Ool< de anderen

verzarnelden zich, en 't bleek dat allen veilig over
rle grens \\'flr'en.

- Jongens, dat heeft rveinig gescheeld, zei hun
gids. Ge zijt ook r.eel te onvoorzichtig gen'eest
mct rlat iuid babbelen. I)e l)uitschers nroeten iets
gehoorrl hebben !

Nu, 't is goerl afgeloopen
Dries geleidde tle vluchtelingen tot aalr een

herbergje. Het stond onder aan den Zwindijk"
op de llollandscn" *"r1ïl*" Retranchement.

I)ries nanr Lowage têr zijcle en fluisterde:

- Nu moet ik rveg. I)e menschen rnoeten niet
rveten rvelk lverk ik doe. I)an babbelen ze er over.
En zoo zou,clen de Duitschers het kunnen hc.,oren.
Klop hier. Daar wonen Ko en Louise, brave men_
sclren. Ze zullen u allen binnen laten. En morgen
gaat ge naar Oostburg. Daar is een BefuiËhe
Lonsul._Die helpt ., t eù"r. Gegroet.

, Eer Lowage derr moedigen jongen kon bedan-
ken, was Dries verdrveneÀ.

, . 
plies ging slapen bij een boer, die rvist wathij deed. Den volgendeir rnorgen begaf hij zich

rrlar.'t h_erberge. Louwage ,où .lo"rr"of hij hem
niet kende.

- If a, Dries, nu hebben ze d,e Duitscher,s een
g_ggden toer gespeeld, zei moeder Louise lachend.Vijf nrannen.zijn er yan naeht over gekomen.

- Z?o!-vijf in een keer? riep de ,jîngeling als
verwonderd.

. .Jo: .l log een dien rve niet kennen. Hij
rnoet toch uit rle streek zijn, rvant hij n ist den we!
r.erdraaid goed ! zeggerr àe anclere. ï)" Duitseh"ri
hebben er op gesehùen!

_- rl'och geen dooden /
*.* Neen, lnaar 9e1 qehwetste, gelukkig niet

crg. Hij ligt boven in beil. De doktJr:.i. ." ti; g"_
weest en heeft den l<ogel uit zijn schouder
g_eha:rlrl. En hij /,egt, daf de .jorrgen i r, ..r, clag of
drre rust beter zal zijn.
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I)ries wist nu genoe5{ en ging rveer heen,

IV.

Lena hud clierr nacht niet veel geslapen. 'i Af-
scheid van Lorva ge, zijn vertiek en 't gebeurde
rnet Michel hadden hzrar te veel ontroerd' Al
r.ro€g wiùs z€ op, en ze besloot lVlichel nog maâr
rvat in gevangenis te laten. Meisje verrichte haar
g€wolle ochtendbezighederr. Jien uttl later nam ze

èën emnrer voor de varliens en girrg naal deli stal.

- O ! kreet ze, als hevig verschrikt. W'ie ligt
tlaar'l

L,a,ncluit lieek lttrar snteekerrtl aan en krcunde
achter zijn doek. Ir€na deetl of ze wilrle vluchten.
Ze had, om schrik te veinzen haar erumel laten
vallert, ln:ùar toch zoo, dat het voer in een af.dee-

ling lng, waar een clikke zeug zat, <iie gtrlz,ig begon
le slokken.

-- '/,i.it gij tlat. Michel? llaar hoe kourt ge
hier?
En een doeli voor urv mond plebonden? \Àtrr,cht il<

zal een nres halen orn tle koorclen los te snijden.
Wie heeft dat gedaan?

I{et nreisje ging heen etr krvarn tnet eerr tnes
ter'rré{. Ze speelde haar rol l-oortreffeliik. Ze mlite
rien doek af en sneed tle boeien door. Maar de
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jongen \ryâs zoo stijf, dat Lena hern overeirrd hel-
pen nroest.

- Wat is er ùuch gebeurd? vroeg r,e.dan \veer.

- Precies of ge 't niet rveet! riep Michiei woe-
<iend.
Maar wacht, 'k zal u leeren mij bedriegent De
I)uitschers moeberr deze hofstede verbrandert.

- Hn gij zoudt dat rvillen, gij een l3elg? Ha,
rlat is taf !lk rneg 11 wel vragen, hoe ge hier l<<lmt!

-- Zoo! Ge rveet niet wat er gebeurd isi her-
rram Michel lva,t kalmer. Maar ge weet toch rvel,
dat er gister avontl een n]â,n bij u gekomen is I Dat
lrelr jk zelf gezren!

- Ja, dat is waar!

- IIn met tweëen zijn ze vertrokken. De t'u'ee-
de man nas tle u'eggedoken soldaat?

-- Ja, En wat nu? Hebber, '/,e u gezien mis-
schien en u hier opgesloten... Dan rnoogt van ge-
i-uk spreken, dat ze u niet vermoord hebben.

-- 'k Wil gelooven rlat ge er niets van rvist. Ge
zoudt me toch kornen verlost heliben! Wir: u'as de
nran. die den soldaat is kornen halen?

*_ 'k Heb beloofd het aan niemand te zeg'gen
en 'li hourl rrri.in worlrtl. \'r'aag el dus niet rneer
nââr...

- Ili lian rr ga:rn verl<lappen. Ik lrenrle de
stem...

Ik had tlie krch nog gehoord,

- fs rl:tt.nu r:en ,jonlrman, die Zontlng rrret me
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rvii gaan rvandelen, rlie alzoo spreekt ! Maar :l< ga
u eens rvat vragen. Waar is de Belgische unitorm?

- Thuis.

- Nu kan ik spreken als gij ! Wat zoudt ge
zeggen Michel, als ik nu eens dadelijk naar de
l.:ommandatur liep en vertelde: << Michel Landuit
heeft den soldaat over de grens geholpen. Ga
rna&r eens huiszoeking bij hem cloen... Ge zult er
de uniform nôg vinden!>>

De lafaard schrok. Toch ant*noordde hi.l onbe-
schaamd.

'k Zou zæggen \\raar ik die uniform gevon-
den heb.

* Iùn zouden ze u gelooven. Michel'l IJ.a. zeg-
gen is gernakkeiijk. Maar gij hebt zijn klceren.
'liln als tle l)uitschers clan vrâgen, rvaaron. hebt
ge de uniform niet rladelijk bij ons gebracht, dan
hadclen rye tlen solciaat kunnen vangen. Wat dan
Ilichel? Ge zijt rnecleplichtig. jongen, zonder da,t
ge 't neet. Maar ik ga zoo laf niet zijn, op êért

';oonvaarde: clat de uniform hier over een half
rrur is !

Michel dacht everr nâ.

- 'k Zal ze brengen, beloofde hi.j.
f)e bloonlaartl vertrok.
-- Moetler, ili heb henr al vast, zei Lenn. toen

ze in rle kamer kwam. Ze verhaalde u'at ze gerlaan
cn gesproken hatl.

*-- IJie kleerr:n moeten weg, \rer.volgde ze. Dan

-26*

is er geen !g*ij.t rleer. En ook llIichel za.l uit
vrees voor zrJn ergen vel zijn mond houdenl

't Meisje maakte den ot'en. aan, al moest ze van*
rlaag niet balikerr. Ze rvierp kurkdroog hout op
h.et vuur, zoodat het fel brantlde. 't Duurde geen
half uur of Michel *'as daar al met de uniform,
geheimzinnig in een korf verpakt.

Hij zrveette nog van angst, dat een Duitscher
cens in zijn mand z,ou gekeken hebben.

Het meisje u'ierp rle uniform in de vlanrmen.
Na eenigen tijd l:r,g er :rlleen maal asch meer in
cien oven. Lena schepte die bijeen en drat:g ze

naar den mesthoop. Dan maakte ze den r.loer van
den oven schoon.

- Kom binnen! zei ze tot Landuit.
Wat verlegen trad Michel binnen.

- Dag, \'rouw Veldman groette hij onderda-
nig.

Wel zei het rneisje, ik moet eens eenige oogen-
blikken met u spreken. 'I'egen ons kunt ge niets
nteer doen. l\'fijn 'u'oirrd is zoo goecl als dat van u,
treterno€ï. Burgers tlie met de Duitschers heuleno
worden wel eens door de Duitschers .grebruikt,
maar ook door hen veracht. En ge zijt zelf schui-
clig voor de l)uitschers, als ge gaat klappen ! Ge
hadt den solrlaat zonder uitstel moeten veraden,
ge hebt hem laten ontvluchten. Ge zijt in den
.nacht afwemg geweest en als de Duitschers dat
weten, kunnen 2" uan alies denken... Zoo in uw
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ciggn belnng, nroet ge van de lionunanclatlrr weg;-
blijven.

- 
'k Weet het u'el, Lena, rnaar l,aarorn zrgt

- O, lafaard, lafaard... (bladz. Zgl:_28_

i.

ge dat allernaal? vloeg }lichel onthutst. trVc zijn
rilr toch goede vlienden.

__ Goede vriendenl/ herhaalde het meis.ic ver-
nchtelijk. fk met u?

-- IXn Zondag, ge zei...
*- .fa, ik nroet tijd rvinnen. Hebt ge dat ge-

peinsd rlat ik Zondag nret u zou rvantlelen?'l-. Zou
liunnerr dood vallerr \rzùrr schaarnte. Ik u'andelen
uret een lafaard die eigen volk rvil ver.raden ! Die
soldaat is rveg, hij is een held en gij zijt een Ju-
rias. Ga heen, trierel en komt nooit nreer onder
mijn oogen. Als een clief liept ge hi,er rond, orn
verraad te plegen. l\fijn eigen vader zit gevan-
gen en ik zou met u rvandelen ! O, lafaard, lafaard,
hclrt ge dan geen greintie eer meer?... Niets meer
Weg van hier!...

I'faar stem had getrild var] verontwaardiging.
-\ u rvees f:eila;rle aleur terwijl in haar oogen en
op haar gelaat tle gloecl van fierheid lag.

Itln haastig drnop Flichel ilf, als een geslagen
lrcnd. Hij 'n,as n'oedend mflar.voelde zijn machte-
ioosheid. Op behendigc manier had Veldrnan's
rlochter lrenr de \.rees in 't lijf gejaagd. Dries
l-rr':rrrr rleir r-olge.nrlen dag zeggen, dat Lorvage
( \'ct'rle grens \vfl,ri.
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V

Vier jaren waren voorbij gegaan. De Duit-
schers nroesten vluchten. De Belgische soldaten
l<rvamen van tlen Yzer. Ook Knol<ke werd ver-
iost. De nrenschen rvarerr blij.

Den volgenden dag kr'vam een dier soldaten bij
rle Veldnrans.

- Arthur l,owage! r'iep Lerta.
En ja het was den jongen man die ze geholperr

had. Uit Holland was hij naar 't front terugge-
l<eerd. Nu hielp hi1 zijn land trevrijden. 't \Mas
cen prettig rvederzien.

Lorvage vertelde dat hij te lforhout zijn outlels
cntmoet had. Ze \\raren nog gezond Moeder
en dochter verrvachtten nu ook vader terug.

Lnrvage bleef een nachtje over. Ze spraken
over al het gebeurde. Maar treurnis gevoelden ze
toch ook. De goecle Dries \ryas gevangen genomen
en te Brugge dootlpçeschoten. Lowage zei, dat hij
zijn graf z,ou bez<leken.

Michel Landt-it rvas uit Knokke vertrolçken.
f)en volgenrlen dagç ging Lorvage heen. Hij

iiou terug lieeren.

- O, hoe blijde begroetten vl'ouw \reldman en
Lena vader, toen hij een maand later uit
Duitschland rveer liwam. De boer u'as zlali err
bleek. Maar onclel de goede zorgen versterkte hij
spoedig.
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l{a Nieur,r,jaar gingen moeder- en Lena naar

'l'orhout. De zoon L-.'og" was bij zijn ouders

I I ij had zijn dienst geëintligd. De bezoekers wer-,

rlcriharteliik vetou"lÈomd. Itrn een jaar later werd

Iret moeclig meisje de vrouri' van Lorvage'
Yrn Linduit hoorde rnen nooit lneer' Ziin

nroeder was van r,'erdriet gestorven. De zoon tlool-
de zælier ergens in den vreemde.

freur, giÀg te 'lorhout wonen. Ze was nu 't
-. r'orrrvtjcJ v"t ".t, blaven smirl. f n htrn htris hing
cerr gr'oot poltret van Dries.
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