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't Was oorlog in Europa. En ook in België werd hevi51

gestreden. De Duitschers waren meester in ons land,
maar toch niet overal. Een ho,ekje van 'tVest-Vlaan.

deren, bij de Yser en de leperlei hadden ze niet kun'
nen.veroveren, al trachtten ze van l9l4 tot l9l8 tel-
kens weer het in bezit te nemen. Maar Belgen, Fran-
schen en Engelschen verhinderden het.

In een hospitaal van De Panne, de bekende bad-
plaats, was een,meisje de gangen aan het dweilen, toen
ze geroepen .werd, omdat er bezoek voor haar was.
Zç ging naar de spreekkamer.

; Fiel I riep ze blijde uit tot een eoldaat, haar
broer.

* Dag'Stiene,. groette hij terug.
*3*



Ze hadden eikaar zoo lief' want vrÔ'eg warelr ;L'l

.vees Êteweest, en samen hadden ze hun lastig verdienci

brood gedeeld, toen ze in vredestijd in 't groote rtou:l

r,an Horrthuist woonden'
De geboortestreek was niet zoo ver weg' maar r(:

kond*r, er toch niet komen' want de Duitschers wareil

f-r lTreester.

Fiel en Stiene haclden ze er zien komen ell er war(: t

r.oen treurige dingen get'curc{ t 1 ) Ze wâren dan i r

t geheim. ,r.rtrokk"r, en nu was Fiel ai biina vier iaar

uoù..t en 'werkte Stiene al dien tijd in het hospitaal

',vaar gewonde strijders lagen'

D;UUjt. zagen Fiel en Stiene elkaar en het meigie

,-lacht, dat haar broer nu ook weer verlof had'

Maar Fiel zei dadelijk' dat hij maar een kwartiertjc'

blijven kon.

- 
lk moet ver op reis en zal een heelen tijd wee

rlijven, vertelde hij.
Stiene"s gelaat betrok.

- 
Ge zoudt niet ladelr, waaifreen 'k geeondert

word, vervolsde Fiel' Naar onze streelc !

_ Naar Houthulst ?

_-Ja
-_ Maar claar }<unl ge nonit geraken"'
* Niet langs den korbsten l{eg' van hier naar Di[t

muide en dan over Eesgen, hr.r neen ! Nlaar we.l ,rvel

l''rankrijk, Engeland en Holland, den weg, die we om"

gekeerd volgden, toen we van ginder wegliepen
* En wat nroet ge er dan toch doen, Fiel ?

- 
1,.1"i"t, Stiene, maar epreek er met niemancl

,rver. Ik vertel het aatl u alleen. De Duitschers heL-
IrÊn ons schoon bosch veranderd in een soorI van vei,-

ting, met kanonnen, kruitmagazijnen, kampen en wa!

weet ik al. Miegers Èrebben van uit de lucht daarvarr
wel iets g.ezien. Maar ze kunnen het niel goed onder'
soheiden. Als ze te laag zakken, worden ze door dt,

Duitgchers omlaag geschoten- lemand zo,-r dat van
dichtbij moeten kunnen bespieden. [:-n dat wi] ik nu

doen. Ih wctrd er niet toe gedwongen. h.ror I Dat is

zoo bij mii opgekcmen en ik sprak er van tot mi;n
luitenant. I)ie zei het a;en andere oversten en ik werd
bij hen geroepen. Ze vroegen, c'f ik dien tocht durftl.
tloen. En ik ciurf. Stiene ! Ik ga dus spioneeren voor
rnijn lancl. Ik peins, dat binnen kort ons leger wil door-
breken. L.n gaarne zal ik rnee]relpen om ons volk gin-
der weer vrij te rrraken en de jongens uit de loopgra-
ven thuis te brengen,

-- Maar' :ris de Duitschers u pakken/
* Ja, Sticne. cian zr.rllen ze doen als in lg14 rnct

cnzen braven gcl>uur Vard. Dan schieten ze mij, als
spion, dood. Maar ilc kan hieo in de loopgraven oâk
sneuvelen. lk ben al irvee rnaal gewond geweest.

- 
Fiel, 't is toch een qc.vaarlijke reize.

<< Het eral rn "t Boeeh D
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- 
Ik weet het wel. 'Maar i*' zal voorzichtig en slinr

zijn. En ik ken de stteek' en zaf menschen vinden' die

me willen helPen.

- 
O, Fiel, wat ge nu toch in uw hoofd hebt gesto-

kenl , t

- Ja, ik heb er'lang zitten over dubben' Als ons

1"g., ùt land wil bevrifden' rnoet het door ons bosch

-"" *t. kort ", daar beter dan ik den toestand vetken-

rren l ls dat niet waar ?

- Ja, [lôâr...

- 
Toe' toe, kijk wat vroolijker' Stiene I lk lcruip

wel door allerlei gaatjes, wees gerust' En trinnen oen

maand ben ik terug'

- 
God geve het I

..- Bid gij voor uw bloet I

':; p6i zal ik zeker doen' En wanneet vertrekt ge )

- 
Vandaag nog naar Caliris en morlen steek ik

nâar Engeland over" ' Hoe eer weg nu' hoe beter I

't Z:al *u ,,o""-d zijn mijn streek nog terug te zien'

Zou dokter Velters nog leven, de brave rnan' die zoo

veel goed deed aan do arme menschen ?

-- 
Maar we hebben toch gehoord, dat al ons vo!i<

vandaar verjaagd is I
i: Wie weet, wie ik ontmoet te Thorhout of Roe'

selare of in de dorPen daar rond I

' Broer en zu3ter apraken nog even voort' En toen

namen ze afscheid.
Stienc Lon ,haar tranen niet weerhouden' Ze be'

gr€cp dat baar brocr in groot Scvaar ging' 't \fas

-6-

waar, hier aan 't front, konden hogels of granaatachel'

ven hem ook tteften. Ze had al veel arme- jongerrs

in '.t hospitaal zien sterven. Maar dat onbekende va,r
't bezette land, waar Fiel eenzaam voort zou moeten

sluipen, schrok haar toch nog meer af.
lnnig omhelsde ze haar broer, die nu ook ontroet'l

was.

- 
Wie weet, zie ik hem ooit terug, snikte Stiene,

toen-ze Fiel nablikte en hij uit de ver,t€ nog eens wtiii-
de.

n.

Een week later voer Fiel in den nacht op de Noord-
zee. De reis naar Holland werd bij donker gemaakt,
want Duitsche oorlogsschepen uit Zeebrugge loerdei,
op de vaartuigen. Ze hadden er al veel in den gronci
geboord.

Fiel stond aan dek. Er sliep tïouwens niemand 1ran
de passagiers. Allen waren op hun hoede. 't Gevaa.
kon zoo plots opduiken. Ëli<e reiziger had zelfs eer
reddinggordel om. Men was op alles voorbereid..

Fiel had in Engeland eenige dagen moeten wach-
ten, want er voeren niet veel schepen naar Nederland.
De dood loerde immers op zee, zoowel als op het land.

Fiel leunde over de verschansing. Nergens boorde
een licht door het duister. En de jongen uit het woucl
van Houthulst kon niet begrijpen, hoe de kapitein hier

-7 -



den weg vond, om morgenochtend in de hriven va.r

Rotterdam aan te komen.
Eensklaps trilde de boot geweldig, en Fiel hool'de

kr,eten van schrik.

- 
We zijn getrofien door een torpedo ! klonk het,

't LeeL Fiel onmogelijk, dat er een aanval wag..g,e-

schied. Hij kon niets van een vijand onderecheider.'
Maer hij had gelezen van duikbooten, die onder in
zee.voeren, plots, opdoken en dan zoo iets als een ge-

rveldigen kanonbal of granaat naar schepen schotèn.
En het flitste hem door. het hoofd, dat dit ook hier
vnoest gebeurd zijn.

Maar het was geen tijd om te mijmeren eu ook bij
Fiel laaide vreeselijke angst op, dat hij in dezen dqn-
keren nacht op zee zou verdrinken.

- 
$1isns ! 'kreunde hij, war^t plots za,g hij het

beeld van zii.n zuster.

- 
Naar de booten ! werd er geroepen. Vlug, her

sehip zinkt al.
Men had de passagiers bij het vertrelc de reddinE"

booten gewezen en hun gezegd, dat ze daar, in geval
van nood, moesùen heenloopen.

Fiel dwong zich tot kalmte. Hij was weer eoldtlt,
rru onder de bevelen van den kapitein, die zelf zeer
bedaard bleef,

De reizigers, mahozen en scheepsofficieren ginge,r
i:'r de booten, de kapitein had zijn papieren genome.l
en verliet het laatst zijn post. De drie booten daalden
ileer en de torrwen, die ze aan het zinkend vaartuig

-*'8 *
d
t
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velbonden, werden gekapt. De matrozen roeide:r
heen.

- 
Pasl gaât onze boot ! riep er een.

En Fiel zag oo,k de donkere massa onder water ve,:-
cfwijnen. 'Wat was dat gauw gebeurd ! Een kostbar,:
boot en gansch de lading vernreld. Maar gelukkig wa-
r,en de menschen gespàard ! Hoe dikwijls verdro,nken
tveerlooze scheepslieden en matrozen door die wreede
daden tér zee.'t 'Was een afschuwelijkô tijd.

De zee stond nog al ruw, en de reddingbooten ge-
raakten van elkaai'. Nq 

"n dan spatte een golf in Fiets
sloep uiteen en alle inzittende werden doornat. Z:
hadden het koud, al was het toch eisenlijk een zomer-
i'iacht.

- 
'IVe kunnen toch niet ver van de Noord-l-linder

::ijn, meende cle scheepsofficiel, die het bevel voerd,:.
En Fiel hoorde nu dat de Noord-Hinder een Neder-

landsch lichtschip was, dat altijd in zee lag, om ci1
vaar,tuigen voor zandbaRken te waarschuwen ( | ).

Als ze daar ko'nden geraken, dan zouden ze hrrn
kleereri droogen en iets warm te drinken krijgen. En
vooral zouden ze daar veilig zijn en afgehaald wpr-
,len door een staatsschip van Vlissingen.

- 
ivls61 ik zie nergens een licht van de Noord-

Hindçr, inerkte een matroos op.

( | ) Als de < Wandelaar >>, voor Blanlcenberge
';vaarvan ge lezen kunt in Nr 207 : <. De avonturen
yan David >>.
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- 
We zullen die richting uitvaren,hernam de ôfii

cier.Deanderebootendoenhetnatuurlijkook.
En Fiel begreep weer niet hoe die zeerobben den

weg kenden.
Van den Duitschen ondepeeër was niets meer Èe

beapeuren.
De matrozen roeiden heel Cen nacht, maar kondelr

geen licht bespeuren. 't 'Was een droevige tocht. De

officier liet wat beschuit uitdeelen en elk kreeg een

glas drank, want in de redding'ooot was ook wat voor-
raad.

Eindelijh brak de nieuwe dag aan. He-t werd stil.
aah licht. l

- 
Een zeil I riep een mattoos.

Fiel kon eeist niets onderscheiden. Hij had niet den

scherpen blik over zee als het scheepsvolk dat nu een

r'isschersboot ontwaarde. Maar wat later had Fiel ze

oolr in 't oog.
De passagiers wuifden met zakdoeken en de boot

werd in de richting ,van het vaartuig gestuurd.
De visscher scheen de schipbreukelingen ook be-

merkt te hebben, want hij veranderde zijn koers naor
hen toe. En het duurde niet lang of de boot legde
naast de sloep aan.

- 
(6rng maar gauw aan boord, zei de visschet,

die te Vlissingen thuis hoorde en in den nacht uitgeva-
ren-was om in de zee bij Nederland zijn brood te ver-
dienen.

- 
Op een mijn gestooten of getorpadeerd l rrroeg

hij,
* (,çlqlpsdegrd I klonh het terug'
* '1 t(s111t op 't zelfde neer' een gemeene boel

op zee, er zijn er van ons oolç al op die helsche mii-

ren gebleven. Allemaal gered ?

- 
p6g hopen we toch, zei de ofiicier' We ginge':

in drie booten, maar zijn van elkaar afgeraakt' En

rve kunnen ze nog niet ontdekken'

- 
Misschien op de Noord-Hindet' Die is tegetr-

ivoordig de groote reddingsplank' Er zijn daar al vee!

schipbreulcelingen hartelijk ontvangen en geholpen'

De schipbreukeLingen gingen in de kajuit, waat de

knecht van den schipper het !'acheltje aanrnaakte en

kofiie zette. De mânnen deden hun bovenkleeren uit

Wat deed de warmte deugd I Fiel ook bekwam va r

tlen beroerden nacht.
De visscher voer wat rond in de hoop ook de und"t.:

booten te ontdekken, Wat later stait hij zijn hoof'l
.naar beneden en zei :

- 
Ginds komt oen marineschip uit Vlissingen- lk

zal er heen sturen.
l)e officier kleedde zich maar weer en ging aan dek.

Ë,n na eenigen tijd legde de sl rep aan bij een oorlogs-
schip van de Nederlanders. Deze waren echter vrien-
len en de kcmmandant vertelde, hoe er draadloos
Lericht was gekomen van de Noord-Hinder, dat men

daar de inzittenden aan boord had van twee redding-'-

booten der < Nijverheid >.
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I)at ts vttrr ixlê Èchlp, zei de ofticrer velheugcl'

l}us zijn'onze makkers ook gered i

l)e schipbreukelingen gingen nu aan boord van het

ôorlogsvaar,tuig. Ze dan,kien hartelJijh dent visscher,

die echter zei, dat hij wel een duivel zou zijn moest

hij arme, r.ondzwalkende drommels in clen steek la-

teh.
Fiel -err zijn iotgenooten hregen nu meer ruimte.

De matrozen gaven hun hleercr en droosden de natte
plunjes bij den stoornketel. Er werd brood en koffie
.'pgediend.

.Hot schip sloornde naar de Noord-Hinder en haalde
,{aar de r:verigen af, Het was na al de ellende een blij
r,,.eerzien.

En v6ôr den middag nog stapte het geredde gezel-
schap dan wal. De reis vras dus ook voor Fiel zeer
r.vontuurlijk geweest, en de jonge man" die nu een
i:urgerpak droeg, hoopte da.t de verdere tocht geluk-
kiger zou zijn. Hij had er toch moed op.

.Fiel vertrok dien dag nog naet de veerboot over c1,.,

Schelde naar Terneuzen en reed dan met den trein
naar 't Sa,s vân Cent. Hij had een brief mee voor een
landgenoot aldaar, die hem over den electrischer
rlraad zou helpen, welke België afsloot.

Dit gebeurde reeds in de nacht, en een gids leiddc:
Fiel naar een dorpje, waar een tram naar Gent reed,
Fiel had te Sas van Gent een na€remaakt paspoort ge.
i'-regen voot Gent.
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Zjn oversten moesten alles per brief beredderj
i'.ebben, want dat paspoort Iag klaar.

Fiel voelde zich wel wat vreemd, toen een Duitsr-\
soldaat zijn papier nakeek. llaar die soldaa! vond
bliji<baar alles in orde. En het rrammetje bracht met anr_
dere passagiers Fiel naar Gent.

Dcch van hier moest fr;i z"lf zijn weg ,o.L"rr, 
"nhoe dichter hij bij her fronr zou komen, hoe moeïlfi-

l;er het v,,erd.
Maar hij zou slim zijn en voorzichtig. 

l

III.

T,.vee dagerr later, op een a,rond, kwam Fiel in eenhlein logernent te fi.oeseiare. l.Iij was nu tot hier ge-
;aak'c, 1.s1p-1omd als leurder, mlt garen en lint, en zull;:eciin_gen, r.t,elke hij zich te Cerr ;u"*";.;;Ë 

--'""
in ht:t logernent vroeg hij ""n "lu.ppiaatsje.,,.,-- Dat i:an ik u geven, maar geen eten, zei de baas,lVe zitten zeif zoo kort.

. 
- li hcb nog wat bij mij, hernam Fiel.

Aan {lel{ ontbrak,het hem .,l.t. Hij hai bankbri.fjesvan zijn oversten gekregen en die waren in de voei.ingvan zijn jas genaaid. Zoo hacl hij ord"r*ege o-ij eenboer brcod en spek kunnen L"";.".'^-*'
Fiei zat in de herberg 

"., hoorJ"'rr.r, de mensche;rdaar, dat 
"1. 

.*r,, groot deei d., b"rrolkir* ,.r, Roese.

l,Tilil, 
Weteren én zelfs naar de K"_pun was.se-

- 14 _

"'Flel deed onnbozel eenige vragen en vernam, dat
ile menschen van de dorpen in zijn sireek verspreid
waren naar alle zijden.

r -.: Dei meesten, die hierr r,og verbijveri, rnoeterl
-v'oor de Duitschers werken, verielde een der aanlre-
zigen. Van waar komt ge vrieldschap, dat ge er zoD

rveinig van weet ? vroeg hij aan Fiel.

- 
O, ik leur een beetje overal.

- 
En laten de Duitschérs u doen ?

-.'.; Ik mijd ze zooveel ik kan...
. 

- 
[6n uw taal te hooren, zijt ge toc].r van de streek.

- 
Ik heb vroeger tegen Diksmuide gewoond, aan

't bosch van Houthulst.
;* \Vsl, hier komt er nog een slapen v:n llorrt-

l'ulst, Pee Rulsen...
Fiel ontroerd,e even. Pie lT.uisen was eerr oude

schoolkameraad. rEn die zou hem zeker d,ienst kun,
nen bewijzen.

Ongeduldig wachtte Fiel. 'tDuurde nog vrij lang
eer een lange, magere rnan binr.en kwam. En dadelijlr
herkende Fiel in hem zijn ciorpsgenoor.

,o p661 is een parochiaan van u, zei de waard to;
Ruisen, en hij wees naar Fiel,

* Pee, hent ge me nog ? vroeg Fiel.
Rtrisen keei< eens goed.

-- Fiel, gij I riep hij uit. IVIaar jongen, het is lang
geleden dat ik u nog gezien hcb !

- Ja t die oorlog, hé...
* Zwiig er van, man ! Wat een ellende ! En wrj,
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die zoo geestig in ons bosch woonderr. Maar wâr,r
hebt ge al dierr tijd gezeten I

- 
Ëen beetje overal"

-- Ja, onze menschen zijn uaar alle kanten uiteen

;;ejaagd. Maar, 't is waar, gij waart al vroeg dt pijp
..iit. . .

* Ja, ornciat ik met Stiene, nrijn zuster, Ward haci

lregraven, ge lveet wel, Ward die neergeschsten wag
.:n clrie dagen in het dorp te kijk moest liggen,..

* .J., ja,.. nu weet ik het weer. [)n Duitscher*
rvâ.rcn kwaad, orndat. het lijk ;ll rrref eens verclwenen
1^/â5.

--- Warri had veel voor rnij en nrijn ztrstel gedaan,
r.( en we r,r'eezen y/aren en $-e hebben hem eertried,.;
beqraveir.

- 
Ë.rr wat steekt ge nu uit J

- 
Wat leuren én rondlool>en.

-* Ja, r:n zien door de kwacle dagen te geraker,.
I)e waarci ûloest eren naar de keuken. Andere lo-

rleerders \t,aren naar bed" Fiel en Pee Ruisen blev*or
even alleen.

--. Pee, zei Fiel zacht, ,'ra,,e rriet ,".eel, dat cle her,
l.err;baas het hoort. lk mcet r)lorgen r:trns ernatig nr*t
, .tpreke,r, zoo onder ons.

-._ lk heb het al Ï:egrepen. dat ge geen gerÂrons
leurder zijt. Maar de b:aas hicr is in alles te vertro.r-
rven, Hij hcef '. al veel r;a*ten 'a'eggr.sl olren. grttuchte
lirijgsqevangel.ien en andere clornpelaars.

- 
Mug ik tot hem vrij s;:reken )

._ 16 -*

* Zoo goed ale tot mij.

- Ik heb raad noodig.
.* Kom mee in de keuken. De bazin is als de baa:.

Als de Duitschers moesten wcten, wat ze al gedaau

irebben, dan viogen man en v?ouw minstens naar ee'l
gevangenis in Duitschland.

Pee Ruisen leidde Fiel in de keuken en deze ver-
ielde nu, waarom hij zich hier in de streelc bevond

De w'aard, zijn vrouw en Pee heken hern met bewon,
dering aan. Ze vonden Fiel een moedigen kerel. Hii
was dus soldaat van'! Belgisch leger en nu spion voor
zijn land.

Ja, ze zouden

- 
lk heb al

3ehoord, dat er

werken.

- 
De een moet en de ander doet het vrijwillig,

om wat te verdienen, spralc de waard.

- 
En waar werken ze ?

- 
Aan 't front. Ze maken er loopgraven, bouwe'r

Larahken voor de soldaten, kanpen boomen omver en
rvat weet ik al.

- 
Als ik ook een tijd zôogenaamd ging werken,

zou ik daar veel kunnen afspieden ? hernam Fiel. Ii<
i,eb nu verstand van stellingen, kanonnen en al het
t,orlogstuig.

- 
Dat is een gedacht, zei de waard.

- 
Maar, hoe geraak il< bij de ploegen arbeiders j

Ilr heb hier wel een papier.
* t7 *"

hem heipen Maar hoe ?

iets bepeinsd, zei Fiel. Ik he!, daar
butgers voor de Duitschers moçten



En Fiel toonde het nagemaakt''paspoort voor Gent"
* l!1661 dat is gencieg, ootdeelde de waard' G:

daarmee naar het Duitsch bureel' Ze zien de vrijwilli-
gers gaarne komen, omdat d: opgeëischten dikwijlg
icoppig zijn.

Het plan werd nader besproken en laat nog zàt het

groepje bijeen. Fiel moest ook veel vertellen van het

eigen legertje, ginder achter den lJzer.

Den volgenden morgen reed; wees Pee Ruisen, waar

het bureel van den arbeid was' En Fiel rneldde zieh

aan. Weer bonsde hem 't hart. Een officier keek het

nagemaal<te paspoort in. Hij moest eens vreten, dat
iret niet echt was en er een Belgisch soldaat voor hem

stond. Dat had Fiel het even gekost.

- 
Gc komt dus naar hier om te werken ) vroeg

de officier.
Fiel knilcte.
*_ Wat kunt ge doen .,

* Goed graven.. " lk heb veel bij de boeren ge'

,iiend.
Fiel zou het liefst aan de loopgraven worden ge-

i.teld. 'Daar kon hij het meest bespieden.
De officier keek hem nog eens aan; de jonge rnan

had het gevoel alsof die Duitsche overste hem' toe-
bulderen zou : << Ge zijt een spion i ,>

Maar dat gebeurde gelukkig niet. De officier liet
een kaârt voor Fiel gereed rnaken.

- 
ffis1ggn te zes uur hier komen en met een gtoep

leltleklcen I klonh het. i

* tE _

Ër "oo was F'iel aanvaard.

- 
Werken voor den vijand, mompelde hij, toe:r

nij heen ging" Die dikzak mocsr 't eens weten ! Wer
lren voor mijn land, ja I

Pee Ruisen wachtte aan den hoelc.

r- 't Is gelukl, zei Fiel zacht.
-- Zooveel te beter.
Fiel vertelden hoe het gegaan was.
*.=- "t Is toch of ge nu in een rnuicenval zit, sprak

Pee.

. -î Ja, maat ik kruip er wel uit.

- 
Op de vrijwilligers wordt er minder scherp gelet,

eian op de gedwongenen.
-:* Ik steek cle pijp u,el uit, als ik genoeg weer.
Ze keerden naar de herberE tem.g.. De waard lv,rs

, ok tevreclen oveï het verlcop. F-lij Eaf aan Fiel oude
kJee.ren. En zoo verbeidde cle ç,grion den volgenden
'J*g.

IV,

.En den_ 
_volgenden morgen (,m ze.,j uur was Fiel op

zijn post. Met andere werrrrieden werd hij naar een tram
geleid, die hort daarna in de richting van het front
vertroir.

Fiel' voeide eich vreemd te moede... i{ij, de soi-dâ.t .rrun den lJzer, sto.nd nu onder bevel van een.Duitsch officier.
* l9 *



De tram stopte in een dotpie' En hier moeet de

liloeg van Fiel er uit"''W-.tverderstondeneenigehaveiooze'vermagerdt:

Vl,aamsche mânnen' Een officier schreeuwde ze toe'

-- Die willen niet werken, zei iemand tot Fiel' Ël

Ien morgen worden ze er toe aangezet' Maar z'e blii-

ter, ',n 
"if, 

en. Ze krijgen wçinig eten en veel slagen'

Fiel bew'onderde de kerels, die liever mishande

: ngen ondergingen, dan te arbeiden tegen hun ianrl'

M", kon het hun aanzien dat ze uitgehcngerd werden'

- 
En zulk onrecht mag nu ailemaal bestaan' morrr'

.-:elde Fiel.
Hij was zeif teleurgesteld, dat hii rtu Ïeed$ uit cl"

tram rrroest ' Zoo ver nog van het front' Hier viel vot L

i,em niets te besPieden'
Maar claar kwamen twee groote vrachtauto's en zt:

iaadden Fiel en zijn makkers o;-t, die een kant uitmoes-

len langs waar de tram niet reed'
F.n Fiel keek vreemd op' Hil vond ziin streek terus'

maar hoe deerlijk zag ài er uit-

Hij kwam aan zijn bosch en hij had wel kunnen

\\'eenen. Gansche gedeelten waren uitgeroeid' Oudr'
clilcke boônren lagen geveld en werden tot pla'nken ge'

ziagd. Prachtige dreven waren ver'dwenen'
* O, ze veranderen ons land in een ',,roestenii,

.iacht Fiel met hartzeer.
De auto's volgden wegen' belegd met steengruis

van neergeschoten of afgebroken huizen' 't Was over'
al ruine en puin.
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Dê auto's Blopten en de m&nnen stegen er uit. Ze
kregèn spaden en werden naaï een plaats gebracht,
waar ze putten moesten maleen. De Duitschers zouden

daar betonnen hokjes bouwen. waarin machiengewe'
ren werden geplaatst.

En al die holcies op een rij vormden een stelling
Àls het leger van de overzijde naderde, zou uit al d,e

','ersterkingen cle dood hen bestoken. 'En achter de stei-
ling stonden dan nog zware l;anonnen.

- 
Hier zal ik mijn oogen den kost geve'

Fiel,
Hij moest nu graven, maar hij voerde. niet ve,el ult.

Een ondeiofficier, die toezicht hield, lette er niet veei
op. De man scheen zefi rnoedeloos. De Duit:chers
rvaren niet opgewekt. Een groote aanval in Zuid-Vlaal-
eieren en in Frankrijk, waarvan ze zooveel verwacht
,radden, was weeral mislukt. Het kon nu niet lang me.:r
duren. Er kwam gebrek in 't Duitsche leger.

'sr Avondb moesten de werklieden in een barak
slapen, op met stroo gevulde zakken.

Fiel bleef niet liggen. 'foen ailen om hem heen r,onk-
tr:n, sloop hij naar buiten. En hij zwierf den heele:;
'acht rond. Hij hoorde't kanon van't eigen leser err

.:lacht aan zijn makkers. Ze wirren eigenlijk zoo diclrt
bij en toch zou hij weer een groote reis moeten doen"
,>m hen te bereiken.

Fiel keek alles goed af, verborgen achter struiken en
heesters. Hii onderzocht waar er opslagplaatsen waren

'.lacht

*2t *



'ùàn munitie' waar de gtootste kanqrpen stonden; en

ul zoo meer' r - r:"' ;rï*îJ de schildwachten' Moesten die hem vertast

hebben, 't zou gauw gedaan geweest zijn met den

rpion...
, Tegen den morgen was hij in zijn bàrak terug err

vond hij nog $rat Ïust'

Niet alle nachten e'"e fia uit' Hii-moest ziirt krach'

ten behouden êh aitl-'""ft slapen' Maar toch gundc

hij zich weinig rust' En hij sloop steeds verder'

Zekeren morsen ;t ;;; *t'tg"u"l' een ruwe k'erel'

"r;;;" 
clronkaardsgezicht' tot Fiel : 

.

- 
\1,/a61es1 zijt 1ii vannacht buiten geweest ?

'- tk ? vroeg Fiel' wat verschrikt'

_- Ja, ia, ge moet het niet afliegen' Gii zijt niet

hi"r oi, te werken' want ge voert niet veel uit'

- 
Waarom zou ik dan komen ?

^- Dat weet gij beter dan ik I 'Als ge spionage doel

*ord"t *" tll"-t"l gestraft' En ik wil geen honger

!iiden.

- 
Spionage ! Ge ziit Sek"'

Fiel wendde zich van d'en ketel af' maar begreep'

dat hii op zijn hoede moest zijn' want helaas' alle

landgenooten waren niet te vertrouwen
'-Fllf werkte dien dag wat meer' Hij merkte' dat de

rnan m'et het dronkaardsgezicht dikwijls naar' hern

keek. Die kerel scheen een slaaf van de Duitschers

l;-i; tf"ts op hun wenken en was vleiend beleefd'
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'IVeer werd het avond. De mannen hadden hun eo-

ber maaltje genuttigd en zouden gaan slapen.
Twee soldaten namen Fiel vast en zeiden :'
.- Ge moet eens mee t
.-- Waarheen ? vroeg Fiel verschrikt..
- Dat zult ge wel zien.
Fiel keek .naar den , man, die hem verklapt . moe€t

lrebben en daar 'met grijnzende tronie etond.
De arme spion had het gevoel, dat alles verloren

was met hem. Hij stapte tussehen de soldaten vootr,
vlug peuterde hij in de voering van zijn jas, haalde
er een klein papier uit en stak het in den ,mond. Maar
een der soldaten zag' het en zei iets tegen zijn maat.
Ze gtepen Fiel vast en trokLen zijn mond open. f)e
jongen trachtte nog het papiertje door te sliken, maa:
dat lukte niet. Een der soldaten gr,eep het bijtijds

_. Gemeene spion, zei hij. Hier is. het bewijs..,
Nu begreep Fiel, dat hij verloren was. Hij dacht

aan Stiene. Ze zou hem niet meer teïug zien. Ën hri
peinsde ook aan zijn malckers in het legèr. Zijn taak
rrrislukte. En hij zou sterven, lrier in zijn jammerlijk.
gehavend bosch.

''Maar hij wilde zich fier houden.
' De soldaten brachten hem bij een officier en gaven

het briefje. Er stonden aanteekeningen op, fijn ge-
schreven, over de kanonnen en stellingen.

-_ Ha, een spion I riep de officier kwaaci uit.
Fiel kon 't niet ontkennen, maar hij weigerde te ver-

tellen, voor wie hij dit werk deed of hoe hij in België_23_



vr'as gèiiomen,. al dreigde de Duitscher hem te 'laten
,iood schieten' '.

De officier wer,d plots vriendèlijker.

- 
Gij zijt nog zoo jong or.'r te sterven, zei hij. Ge

i<unt uw'leven redden. Ge komt natuurlijk van de an'

ciere zijde. Vertel me eens van uw leger, al wat ik
"rrraag. En dan redt ge uw vel.

- 
Mijtt landi verraden, nooit ! schreeuwde Fiel'

- 
Ge ligt dan liever morgen onder den grond ?

- 
j", veel liever... Doe geen moeite meer, ik zeg

u niets, Ik kan sterven voor het recht.''
De officier liet Fiel zijn kleeren uittrekken. De voe.

ring werd losgescheurd. Fiel herd zijn geld te Roese-

lare gelaten.'De s.oldaten vonden niete m,eer. Nog eens

:rachtte de ofticier Fiel te bewegen mededeelingen te
doen. Het was te vergeefs. .F{;j gaf den jongen man
klappen en stampen, o1n hem aan 't praten te krijgen

Fiel riep, dat het laf was cen weerlooze te slaan.

- 
Ge kunt vannacht nog eens nadenken ! Spreekt

.je morgenochtend niet, dan gaat ge tegen een boom...
'en pief, paf...'t is uit met u, verzekerde de officier.
wiens Duitsch Fiel toch goed verstond.

De spion werd in een hôuten hoh gebracht, waar
::ij op den vloer rnoest zitten Een schildwacht stoncl
r 66r de deur"

Droevig lot ! En Fiel begon te weenen. Hij hield
natuurlijk van het leven, dat hem zoo lokte. Maar
zijn land verraden, nooit ! I{ij dacht weer aan Stiene !

,-- 'J4 *

IVat zou ze innig bedroefd zijn, als hij niet meer rveei

keerde.
En morgen ! O, het moest wreed.zijn tegen een

boom geplaatst en neetgeschoten te worden...
Het was duister in het hollje... Fiel tastte aan de

muren. Zou er geen kans zijn nog te vluchten ? De
gevangenis bleek fink getimm'erd en deugdelijk ee-
sloten te zijn.

En triestig zonk Fiel weer neer. Ontsnappen kon
hij niet en spreken zou hij niet. Dus moest hij moi-
gen sterven,

Hij vouwde de hand'en en irad,
'De nacht daalde over het b'ràch van Houthulst. De

kanonnen huilden. Soms waren et slagen dicht bij.
Het waren vliegers, die bommen lieten vallen çn het
Duitsch afweergeschut, dat oçr hen vuurde...

Fiel bad voort. Hij bereidde zich voor op den dooci,
Traag verst,reken de uren.,. .

De deur wetd geopend. lemand irad binnen. Fi,ri
rees op. Kwam men hem nu reeds halenl 't Wae toch
r;og geen dug,..

- 
Niet luid spreken, fluisterde de binnen geko-

mene in h,et Vlaamsch. lk ben cle schildwacht. Gij moct
morgen sterven.,. Maar ik wil u redden,..

Fiel's hart bonsde van hoop, Zou er nog uitkomsi
zijn.

- 
Cij kent de streek, gii weet waar de grenze I

eij'n, fluisterde de Duit*cher.

- o' i'"' 
- zs .^-



,-- lk heb genoeg vân al de ellende hier en wfl {e'
serteeren naar lHolland. We zullen er samen heett
gaan...

- Ja, ja, ik ken goed den weg,

- 
Kom dan... Maar voorzichtig...

Bevend van ontroering verliet Fiel het hok. .Hit
droomde toch niet ) Maar neen, hij ademde de fris-
sche luqht en sloop achter den Duitscher aan.

Ze meden andere schildwachten. Maar eensklaps
lslonk het :

- 
Halt I

En Duitsche gendarmen omringden de twee ,vluch-
telingen. Ze wilden geen uitleg hooren. Er deserteer--
.ien veel Duitsche soldaten en de gendarmen hietrden
streng de wacht. Bij aanhoudingen luisterden ze niet
rraar allerlei verklaringen. .

- 
Dat zal de oveïste onderzoek,en, zei hun aan.

voerder,
De deserteur en Fiel wilde,r zich verzetren: maar

ze konden het niet lang uithouden. Ruw werden ze g;ç-

boeid en ze kwamen wèer in 't hok terecht, waaïurt
Fiel met groote hoop was vertrokken.

- 
Mislukt, zei de Duitscher somber. Morgen ster-

ven.. ,

- 
Gij oolc )

- 
O ja... Geen genade... En ik heb een vrouw €n

drie hinderen I O, die vervloekte oorlog... \ffe tellen
rriet meer dan beesten...

Hij barstte in rranen uit. Fiel had medelijden met
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hem. Een vrouw en drie kinderen"' Ja, dan was-het

nog moeilijker om uit het leven te scheiden'

Spoedig brak de rnorgen aan' En het heerlijk licht

cirong ook tot in de gevangenis door' 't Leven loktc

uog sterker.
De Duitscher stor,mde soms in woede tegen de mu-

len op en beukte ze met zijn vuisten. De gendarmeir

hadden hier aan de deur toch de boeien van de sevan'
genen afgedaan.

Maar voor het hok stond een dubbele wacht.

Ëerst werd Fiel afgehaald' I{ij verscheen weer voot

':ït"iîaart bijna weg, hé, zei deze. Maar zoo ge'

makkelijk gaat dat niet. Wat is de schildwacht u ko'
men zeggen )

-- p66vsp antwoord ik niet, sprak Fiel.

- 
Zoo hoppig I

- 
Ik ben nooit een verrader gew€est en zal er

nooit een worden.
.- Ge weet, hoe ge uw leven kunt redden I

- 
Door mijn land en mijn volk te verloocherren !

Ce zet den soldaat gevangen, omdat'hij zijn post ver-
liet. Van mij vraagt ge wel ontrouw aan mijn la.rd.',

- 
Ge weigert dus mij meCeelingen te doen )

- Jat
: .+ $innsr tien minuten sterft ge dan.
.''..+'t Zij zoo... Ik, verzoek u om een priester, zei

Fiel ernstig

- Die is er niet."' 
_ 2r _



- 
Ce kunt me toch ni,et weigeren geestelijke hulp

te ontvangen...

- 
'1fs oorlog... Houd u Llaar... nog tien minu-

ten.. .

De officier verliet het bureel. Soldaten omringden
Fiel, die in een hoek op de knieën zonk en bad. ,t .Was

n-.n aandoenlijk gezicht. De soldaten hadden ook meclc-
lijden met dezen jongen man.

De officier keerde terug.

- 
Leidt hem ! gebood hij.

- 
$1uur me naar een gevangenis, maar dood me

rrret. Na den oorlog, als het menschdom weer tot ver_
iônd lçomt, zult ge er voorzeker veel spijt van hebben,
.rprak Fiel.

- 
Spionnen worden terecht,gesteld. Dat gebenrrt

.rveral, Maar ik erken, dat ge een dappere man zijt. ;.
-. En ge hebt me gisteren g.rl.g"r, r

- 
Om u te doen spreken... Het is tijd.

Fiel stapte tusschen de solclaten voort. Buiten storr-,:ten er andere. Ze hielden hun geweren gereed.
-- Daar tegen dien .boom ! beval de ofiicier.
Fiel zag zijn bosch, zag de zon, her brijde licht. Tra-

nen welden in zijn oogen.
--- O, Stiene... tot in den Lemel, sprak hij.
Moedig schreed hij naar d"n boom... In de lucht

!r"as er geronk. Daar zweefden vliegtuigen plots scho-ten kanonnen naar hen... Bo*_.n lriJ"rr. Een barst_,t' t.lak bij open..De scherven troffen twee soldater:,
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(!i6 rnet een kreet ncerstortten. De anderen met den of
ficier vooraan, vluchtten naar een onderstand.

Fiel schoot als een pijl uit een boog weg. Geluk-
icig was hij nog niet aan den boom gebonden. Het
l,roech van Houthulst werd van verscheidene zijden u:t

de lucht beetookt. Ieder zochr: een goed heenkomer,.
Cok de werklieden renden dooreen. Fiel maakte vatr
dien toestand gebruik. Hij geraakte uit het bosch, snel-
de over een akker. Het ging om zijn leven... Verder
;natigde hij zijn haast. Hij stapte bedaarder, hoe zijrr
hart ook bonede. Een heel eind van 't bosch werd h.j
aangesproken door een patroelje. Hij toonde kalm zi;n
-werkkaart. Vrijwillige arbeider... Neen, die zou niet
'.'luchten. Die kwam van zijn taak... Fiel mocht ver-
der en bereikte Roeselare.

De waard van de herberg .\oorde zijn wedervaren.

- 
Maak, dat ge verder komt, zei hij. Neem uw

leurderskorf vr-eer op.
Fiel kreeg zijn geld terug... En een kwartier later

reisde hij van Roeselare naar'Gent, Hier o'rernachtt.:
hij. 's Morgens nam hij met zijn paspoort de tram naar:
'l Noorden. En 's avonds br,rcht een gids hem wee:.
over de grens. Hij had een uilstekend geheugen en te
Sas van Gent, maakte hij al zijn aanteekeningen, die
aeer belangrijk waren.

Hij was waarlijk wel als van den rand van het grlf
on.tsnapt en hij had zijn taak vervulcl. De landgenocl,,
riir: l-'erl hier geholpen had, zou zorgen, dat de papie-



ren nret de inlichtingen dadelijk ,velzondqn w"rden
Fiei moest nu eerst rust nemen.

Twee dagen later was Fiel aan 't r,vandelen, toe.r

Nederlandsche soldaten een Duitsch krijgsman' op'
brachten. Deze was over de grens geiromen. in de,a

nacht.Hijdeserteerde,zooalservelendeden,
Fiel herkende in hern den soldaat, die met hem ha<i

willen vluchten. 'Hij kon even met hern .spreken. De
soldaat keek verrast op. Hij vertelde. dat.hij bij derr

l:omaanval juist naar een aute geleid werd om wçt-
voerd te worden naar de stad, waar de krijgsraad ze-
relde. Van de verwarring haci ook hij gebruik gemaakt
om te vluchten. Over dag stak hij zich weg, bij nacht
reisde hij. Met zijn laatste geld had hij een gids be-
taald, die hem over de draadversperring hielp. ,-.,:

Die versperring was gevaarlijlc, want wie aan cie

met eleetriciteit geladen draden haperde, bliksemde
dood.

De Duitscher werd tot aan het ein'de van den. oorlog,
in een. kamp te Bergen bij Alkmaar, in de provinoia
Noord-Hol'land, geînterneerd.

Lang bleef Fiel niet te Sas van Gent. Hij kon aan
zijn oversten nog veol mondelinge inlichtingen geven.

Hij vertrok dus zoo gauw hij uitgerust was.
De zeereis verliep nu beter, al was het weer een

gevaarlijke tocht. Maar er vertrokken vier booten tege-
lijk; en een eind in zee, wachtten Engelsche oorlogo.
schepen om ze te begeleiden.

Op een avond kwam Fiel in de Panne aan. Hij gin6
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laar het hospitaal. Flil *"" al bij ziin oversten gè'

$eest, die hem zeer pre7.eî voor zijn durf en moed

Zijn inlichtingen waren zeer kostbaar'

Nu had hij een weelc verlof.

- 
Fiel I juichte Stiene, toen ze geroePen werd en

haar broer zag.

Wat waren beiden verheugd.
, * God heeft. uw gebeden verhoord en mij veilig

'ierug gebracht, zei Fiel.
. Stiene kreeg eenige uren vrij en ging met haar broer

uit, die veel rriee te deelen had.

Na ee.r week keerde Fiel in het leger terug.

De soldaten merkten, dat alles gereed werd gu-

-naakt voor een grooten aanval.
'i En ilat" brak 'los in Septenrber:

Ons leger veroverde het bosch van Houthuist, waar

helaas ! veel arme jongens snetlvelden, in die dagen

ùer, bevrijding De Duitschers vluchtten,
Oostende, Brugge, .Roeselare, Thielt werdén ver-

overd, dan Kortrijk, Deinze, Oudenaarde. Franschen,

Ëngelschèn, Amerikanen hielpçn mee.

O' iret ging nog wreed toe -:r ons landje ! Ook veel

*,urgers aan Leie en Schelde kwamen door granaten
. .n stikgass"n om. Ô-p I I 

-Nlvember 
19 I I werd het

rvapenstilstand.
, ' Hoe'Fiel en Stiene weeï te F{oùthulsi térug keerden,
vertellen we in het volgend.boekje.

.EI.NDE
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