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lDe boekjes van A, HANS wordcn in al,e scholen aa,nbevolen.

omdat zij boeiend en nuttig zijn en aan de kindpren van eigen
lan'd en volk vertellen. Dat deze uitgave reeds aan Nr 34,4 is
cn vecl mumrnera reeds drie- en virermaal herd:rukt werdèn,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevraagd
wordt. D. meeste verschenen boekjes zij.n nog verkrijgbâar,
Ziehier ee'nise van de la,atste titelg:

3'010. 't Portiertj'e van Roeselare 
- 

301. De Kleine Tooncei-
ape,elster. 

- 
ïfr2. Angstige Dagen. 

- 
30'3, Antwerp,e,n i,n

Brand. 
- 

304. Dc Bannelingen. 
- 

305, ln het wildc Land. 
-31016. De Wonderbare Redding. * 3'0,7. Naar Congo. 

- 
3,0,8.

De Vriend,en der Slaven. 
- 

309. Fiere lMtargrict van Lcuven,
3'l'0r. 't Avo,ntuur van den Schilder. 

- 
3l l. FIet Boefje.. 

-.3 12. Een onverwachte R.eis. * 3l). De Ceheimzinnige Tec'
.,lce'ns. 

- 
314. De Spanja,ardcn te Ghe"'i. 

- 
315. Zwarte Jan,

- 
31t6. De Heks van de Moeren. 

- 
317. De Bocchwachter

van Eilrenhof , 
- 

31,8. Het Juffertje van Farijs, 
- 

3t9. Dc'Wolfjager van Turnhout. 
- 

320. De Z-eeroovers, 
- 

321, Het
rGezinr van den Visscher. 

- 
122.,De Wildte Cow,Boy. 

- 
323.

'Keizer Karel te Cent. 
- 

324. De Spa'n,jaarden te Mechelen.

- 
325, Kerstmis in d'e Sneeuw. 

- 
?26. Een angstig avont.

uur. 
- 

327. De Re is in den nacht. 
- 

328. De Zwarte Bende,

- 
329, Het licht in de Wildernis. * 33'0. De dan,k'bare sol-

d3a1. 
- 

331. Een keer }Vildstroopef,. 
- 

3'32, Het Wonder-
land. 

- 
333. Het Verloren Testame nt, 

- 
334, Inr veilige Ha-

vêD. 
- 

3)5. De wonderbare reis van schipper l6n1sk6s, .:
33'6. [en brutale feeks. 

- 
337. Vaders wrtrouwen. 

- 
338.

De vluclrt over de Sch,elde. 
- 

339. Neels'avontuut. 
- 

340,
De Zwarte Ruiters. 

- 
)4,1. D" H"ll van AfriLa. 

- 
342.

De Fleegzoon van den Bedelaar, 
- 

343, Het beleg van, den
Ravenburg, 

- 
344. Een avontuurlijke vacantie.

Elke week verschijnt een nieuw boekje.

Vraag in de boeLwinkels en bij dagbiadverkoopcrr.
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Nr 279.
A. HANS.

DE STILLE HELD.

l
't'ïUas in't oorlogsjaar 1915.
Frank Vinck keek door 't raam van de herberg, t

.<Vliegend Paard>> waar hij thuis lag, dicht bij de grens
van Hollanci.

Aan de overzijde der straat, zat Emerance Masse-
leyn voor haa'r deur te spellewerken. Bij Ant'rn'erpen
vras Frans gewond geworden in den rechtervoet. Hij
Iiinkte nu en d,e Iegeroversten had,den hem voor verd.:-
rtrn dien,st ongeschilct verklaard. Frans kreeg een voor'
loopig pensioen, en, daar hij 't liefst in Belgie wooncle.
;naar zioh niet ver in het bezette l,and wagen durfde
t'ad hij zijn intrel< genomen bij ba,as Vergouwen en
bazin Lyflie in 't <<Vliegend Paard> te Linde.lale.

't Was een mooie Lentedag. ,De boeren arbeidden
op den akker. 't Was allles zoo vreedzàam hier, aa'.r don
rand van 't gemartelde land. Maar ginds aan den ein-
der klonk toch dof kanongeschut.
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Door 't dorp slenterden eenige jonge Duitsch" s"l-
darten. Ze ware'n verleden week van leper gekomen.

Zij mochten nu rusten... tot een bevel hen opnieuw
r,aar h,et front riep... naar die he! waar er telkens voor
goed bleven en anderen wreed verminkt werden,

Nu gevoelden de jongelingen zich vrijer. Ze stqnden
bij Emerance Masseleyn stil, keken naar 't spellewerk,
sri gingen verder.

Frans Vinck praatte met Emer,ance. Hij verteld,e
van zijn dorp tegen leper, waar men nu zoo vocht. D,:
hoeve van zijn ouders zou wel in puin geschoten zijn.
En hij had van zijn vader en moeder'en and,ere fam.-
l.eleden geen nieuws. 'Emerance vond dat droevig. Ze
bemoedigde den oud-soldaat.

- 
Uw ouders zullen bij goede men$Çh,en gevlucht

zijn, troostte ze.

- 
Ik denk naar Rousselaere o,f Kortrijk. Maar il;

Lan niet naar ginder.

- 
Zorg maar dat de Duitschers u niet oppakke:r

als oud-soldaat.

- 
Och, ik ben afgekeurd en nu weer een burger. En

moest het nood doen, ik ben hier dadelijk in Holland.
...- Ge ziet geen menschen komen, geloof ik, zoo

r ors,toorde e'en barsche stem 'het ,onderhoud.

Beiden zagen op. Een groote, stoere jongeling stond
:tp;zij. Zijn wezen was rood en zijn blik richtte zich nii .

die op Frans.

- 
Bernard, zei ,Emerance, wat ontsteld, Ik had rl

aiet gezien.
*4*

'"{,

I

r
Il

- 
Zoo'r. belangrijk gesprek met dezen vr'eemde-

|ng ?

-'g 
ls onze gebuur. We klappen over zijn parochie'

Fiij is van tegen leper, waar er zoo wreed gevochten ir''

liaal een stoel, Bernard, en zet u bij.
Emerance had dit alles vriendelijk gezegd, maar

Eernard bleef kwaad kijken'

- 
,Een sto'el nemen' neen' neen, ik kom u halen'

iiiloeder is niet wel, hernam hij vrij barscÀ.

- 
Is uw moeder ziek ? vroeg Emerance belang'

slellend.

- 
Bah, zi'ek, precies t... Ge moest toeh eens mee-

kounen.

- 
Elk een goeden dag, groette Frans en giirg heen'

Zjrn kostwouw, bazin Lydie, zat in de gel'agkamer

te naaien.

- 
Zij't ge weggejaagd ? vroeg ze scherts'end,

- 
Wie is die man ?

- 
Bernard Verwilgen. Hij zal met Emerance trou-

rven. iEn hij is een jaloersche vent. 'k Geloof, dat Eme-

ranoe er geen goçd huwelijk mee zal doen, als 't ooit
zoo ver komt. Verwilgen is niet arm' neen' maar h.i
,s te veel op de baan en ze zeggeî, dat ùrij het nrr

uok goed, met de ,Duitschers stellen kan.
Frans ging wat wandelen. O, die oorlog duurde zoo

iang. En er was overal zooveel verdriet. Ook veel Duit'
scho soldaten daar keken droevig. Zz waten eveneens
.,ran hun gczin gescheiden.
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't Was nacht. Frans, Vinck kon niet slapen' Stil eing

hlj naar beneden. Hij wilde even buiten zijn' 'Mis'schien

hwam dan d'e slaaP.

rLangs de achterdeur sloop hij den hof in en breef

dan leunen tegen de haag.

Boem ...boem...
Altijd maar dat kanon in de verte' En in de eigen

etreek I

En Frans zag in den geest zijn dorp, zijn gen'est'

Boem... boem... 't 'Waren ais slagen 'op rrin 'hart'

Vadçrs hofsteê lag zeker ook in gruizelementen en

die van oom Louis en oom Pol'
Waar waren ze nu ) Vader, rnoeder' de zusters' de

t roeder, de familie, d'e geburen ? Misschien lag moe

der om hem te weenen en te bidden' niet kunnende

srapon ook, uit onrust en verdriet' En hij peinsde aan

l.en. Ze waren gevlucht. O, die ellendige oorlog t

Ptrortseling hoo'rde Frans ste"'-mln' Hij boog zich

verder over de haag' Ja, daar naderden rnenschen'

Vluchtelingen misschien, die Holland wilden berei-

ken. Maar neen' ze kwarnen van 't Noorden'

Ze slopen over 't veld' Frans keek scherper toe' Zc

,jouwd.n en sleurden. Smokkelaars dus' voor de Duit'

,rchets.

Frans kon nu wat verstaan' Een sprak Vlaamscl''

* Z. zijn nu alle,n op Belgie, zei er eèà.

- 
Kein gefahr, antwoordde de Duitsche., ..r, ,oi,

daat.
De mannen waren thans dichtbij.

- 
Zes va'tren benzine, een goed zaakje, hernarri

de man, die vlaamsch sprak. Een goed winstje voor
rnij.

Frans ontstelde. Die lalfe smokkelaar. Ha, hij her,
l:ende hern. 't 'Was Bernard Verwilgen, die met Eme-
r.ance zou trouwe,n.

Hij bracht benzine aan voor de Duitschers, voot
nun auto's; voor hun leger, ,Een wapen tegen 't eigen
Ic.ger, dat ginds zoo kloek den laatsten mor?el grond
r erdedigde.

Bernard Verwilgen verdiende bloeâgeld.

- 
Lafaard, lafaard I raasde Frans. O, hij had het

roillen uitscùrreeuwen, luid over 't dorp, dat allen het
hoorden.

rMaar gelukkig bedacht hij zich nog bijtijds. Her
rvas streng verboden 's nachts buitenhuis te komen. Hij
:rou zich zelf verraden, 'En hij moest zich vooral at.l
hc,uden, de oud-soldaat.

Stil keerde hij naar zijn slaapkamer terug, maar
stak het hoofd door 't raampje, een d,akv,enster. Hij
'r,r'ilde toch de buitenlucht inademen.

- 
Lafaard !... nrompelde hrj. rËn dat is Bernard

\ erwilgen, cle boerenzoon, die geld heeft.

e :n ander Duitsch.
Frans keeh door een gat van

rolden vaten....

-6-
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Ôp ', Holland"ch lag een oud stadje, *o", t""i
-,'tuchtelingen uit Beigie vertoefden. De meesten iee{-
ien er stil. Maar somrnigen zaten heele dagen in her-
bergen te kakelen.

Een dier mannen had steeds 't hoogste wocr.r"i. Hij
heette mijnheer Kaa en kwam ergens uit d,en,. omtrek
van Brussel.

Mijnheer Kaa was, naar zijn praat te oordeelerr,
vgor ons leger eerr onmisbaar persoon, Van hern h,rng

de overwinning af.
*- Ge zult wel meer vernemen... lk weet hoe dq

papieren staan... Ik heb nie't voor niets dezen Winter
inlichtingen verzameld... Maar onder ons hé, bluftc
lij dan.

,Er waren altijd onnoozelaars die dit ernstig opnâ"
naen en hooge bewonderin,g hadden voor mij,n,heer
Iiaa. In stilte vroegen ze hem zelfs gunsten...

Frans was daar oolc eens naar het <Wapen van
i riesland> gegaan. Men ias er kranten, en missci"rien

zou er nieuws zijn over den laatsten slag.
* Ha, onze dappere soldaat ! riep mijnheer Kaa.

Zet u bij... en drink ee,n glaasje, ",t zal niet lang meer
duren, of ge moogt naar huig.

Deze vriendelijkheid trof Frans. Hij war een een.
voudige jongen en zag tegen dio heeren op. Mijnh'eer
Kaa nam Frans rneé naar een hoek der gelagzaal. Hij
bestelde nog een glaasj,e en zei zac,ht :

-B-

- 
Ik moet u eens spreken... Gij weet wat ik doe...

- 
Neen, mijnheer...

-- Nu gij moogt het weten... een oud-soldaat. Ilr
ben geen gewone vluchteling. De regeering heeft mij
hier gezonden.., Ik sta aan't hoofd van een spionage-
crienst. Van de inlichtingen hangt alles af... Ons dap.
per legertje moet gesteund worden. Mijn dienst is zeer
uitge reid. Maar ik wil hem nog versterken. En gij kunt
mij helpen... Er woont daar 'een bultje, 'Wardje. Gij
lsent hem... ik zie er u sorns mee spreken.

- Ja, ,heel goed ken ik hem.

- Welnu, dat Wardje is een
r.loe t voor mij werken. Gij kunt
.jienen... samen met Wardje.

En nu fiuisterde mijnlheer Kaa
ond'erhoud duurde zeer lang.

Fra'ns stond eindelijk op. Hij zei, dat hij ailes eens

moest bepeintzen. Hij zou dan wel nader bescheiid
geven.

Mijnhe,er Kaa bluf,te reeds bij zijn vrienden, dat h',
zrjn spionagediens't zeer uitgebreid had.

ilt.

Wardje, den bult noemde men hem. Hij was mis-
rraakt van zijn geboorte af en woonde nu bij een boer
aan de grens, dicht bij 't dorp. Iedereen kende hern
a':ls een braven man, en, als dronken kerels hem orn
zij'n lichaamsgebrek bespotten, kozen velen partij voo'
hem.
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't Was Zondagnamiddag, en Wardje clronk een glas
trier in 't <<Vliegen,fl Paard>. Hij sprak gaarn,e ,met

I;rans en liet dezen van den oorlog vertellen.
Bernard Veru'ilgen trad met eenige kameraden bin.

-ren. Hij had al wat gedronken ; zijn wezen was r,ood
ln zijn oogen stonden dwaas,

- 
I-la, de bult zit hier ooh ! riep hij spottend.

Hij sloeg'Ward5e op den bochel. Was het maar een
l.as rnet geld, hé ! riep hij.

- 
\d/616 ik zoo. welgemaakt als gij, 'k zat nu niet

:n 'een herberg, maar 'k stond aan den IJzer, antwoord-
oe Wardje.

- 
Wel gij, Ieelijke bult I schoot Verwilgen woe.

ciend uit. Hij hief dreigend de hand op.

- 
l3a1 hem gerust ! gebood Frans.

Hij ging voor d,en mismaakte staan.

- 
\ps1 wilt gij hier, vreemcie gast ! Ons de wet

stellen ) vroeg Bernard treiterend. Ge draagt den kop
lrogal fier. Is he't omdat ge soldaat geweest zijt, en een
hinkepoot hebt )

- 
Hinkepooten kan men in 't leger krijgen. Ja

iVaar liever een arme hinkepoot dan een rijke smok-
kelaar.

En Frans keek den boerenzoon diep in de, ooge,n.

- 
\fla1 ! schreeuwde Verwilgen. Wat wilt ge zeg

gen ) Spreek op.

-,Ge 
heb't me verstaan.,, en gij weet het't begi

l,at ik zeggen wil t

Baas Vergouwen kwam haastig uit de keuken.

- 
Geen ruzie in mijn herberg, zei hij bevelend'

- 
psinsl ge dat il< hier kom om me te laten ver'

$"ijten van dien vent, dàar ) vroeg Verwilgen.

- 
Gij zijt begonnen, zei nu bazin Lydie. IV'aarorn

nroest g'e 'Wardje schelden l
*'k Zal rn'n geid elders ver'teren ! Ha, zoo wilt

ge klanten winnen ! hernam Verwilgen op drtiftigen
t()on.

- Ja, jongen, ga ulv geld eld,ers verteten ! riep de
irerbergier.

Bernard en zijn makl<ers dropen af.

- 
Frans, zwioht u van dien herel, zei Vergouwee.

Iiij is tot alles in staat. Nu toont hij zijn waar kar,akter.

-. Maar wa1 kan hij doen )
"- \a6y de Duitschers gaan.

- 
De hoofdman weet al, dat ik een afgekeurd sol-

rlaat ben.

- 
Vergeet niet d,at de Duitsch,ers hier meester zijn.

[,n Verwilgen staat er goed mee.

- 
I-Iij is er altijd bij, zei Wardje. Als onze solda-

ien ,terugkeeren, zal hij me't Ce Duitschers vertrekk.n.

- 
Als de onzen teruglceeren, herhaalde bazin Ly.

che zuchtenci. OcÀ, wanneer komt die tijd !

Twee dagen later wandelde Frans weer.
tnoette Bernard Verwilgen.
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-frfs 
e1a61 we onder vier oogen, nu moet ge spre.

ken, zei deze.

- 
Gij hebt met de Duitschers gesmokkeld! Nu weet

ge het! zei Frans.
_ Ge liegt I

- 
Neen, hij liegt niet ! klonk het eensi<laps.

'W'ardje kwam van ,achter een struik.

- 
De bult I riep Verwilge,n woedend.

- Ja, ja, de bult, die u gisteravond afgespionneercl
h,eefit en twee vaten benzine zag rollen met een Duit-
scher.

- 
,pa1 is d'ue de tweede maal, zei Frans. Bah, 6;c

moet daarvoor laf zijn.

- 
Ce zijt samen .afgesproken om mij te belasteren,

.Iernarn Bernard" Maar rvacht, ik zal u vinden Duit-
schers of Belgen, 't is rnij gelijk, ik zal recht.krijgen.

Frans stapte op zij en sprak :

- 
Toe, ga maar voort, jongen, ga naar uw vrien-

<ien ; r'erkoop de jongens, die voor u vechten, verkoop
ruvr' land voor wat geld !

Nijd;C trok Verwilgen heen.

- Ja, 't is waar ; ik heb hem gisteren avond ge-
z:en, zei Wardj,e.'k Was laat op de baan...'k Ga er
een nieuwen stiel bij doen, Frans.

- 
Wat dan ?

-_ Brieven over de grens brengen... Er komen er
veel van onze soldaten en uit Engeland op adressen
claar in Holland" Ik draag ze naar Eekloo en 'k zal ze

_t2_
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iàniaar *"i r"rd", krijgen. ,k G. "", i,u.i"r, di".,.t
inrichten, om die brieven aan de .ouders te bezorgen.
'tlisteravond heb ik brieven gehaald. Toen ik over de
grens was ùroorde ik gerucht en 'k stak me weg in de
gracht bij 't kapelletje. En Verwilgel kwam mer êen
Duitscher voorbij. Ze rolden elk een vat. O, .t is de eer-
ste maal niet.

- 
Neen, ik heb het verleden week ook gezien.

- 
Och, hij zal ons misschien aanklagen. Maar laat

henr doen. Als ze u willen pakken, ge zijt seffens rn
Holland. 'k Ga ook veranderen van hof. 'lc Ver,liuur
me kwansuis aan een boer op ,he,t l,lollandsch. Als ,t
rrit komt van m'n brieven, zit ik daar beter. Ze zullen
Èr rle toch niet van m'n bed halen, gelijk ze mei een
koerier te Eekloo gedaan hebben.

- 
'1 ls een goed werk, die brieven verzetten .Geen

'rieuws krijgen is wreed. Zie, Ward, misschien kan ik
u ot,k helpen. Maar ik doe het niet voor geld sprak
Frans.

- 
Ilc vraag een klein loon. "k Moet er r/an leven.

- 
)a1 mag. Maar er zijn er, die misbruik maken.

- 
Ik zal dat niet doen.

- 
Neen, dat weet ik... Frans wachtte even

- 
Maar ik zou ook iets willen do.en, zei hij dan.

L,uister een*, Wardje... Kent gij mijnheer Kaa ?
lDaar aan den overkant... Ja, ieder kent hem..- Wel, hij heeft mij gevraagd, of ik mer u voor

hem wil spioneeren.

lfl



- 
$oiorr".".n i Spr.k ,hij over mij I

- 
Ja, hij ,moet u kennen...

- 
Wel 'k zal ook eens op mijnheer Kaa letten..

L,er we hem aanspannen, moete'n we weten of hij er:','
.riig is'. Er zitten daar aan dLen overkant geweldige

i:abbelaars en bluffers.

- 
pa1 rn.oogt gg wel zeggen.

- 
'k M,oet nu voort...'k Ga Holland een einclje in'

tv.

Ëmorance wenkte Frans Verwilgen.

- 
Ik ben triestig, zd ze.,Men vertel't dat Bernarci

rnet de Duitschers smokkelit. En dat ko'mt van u voort.
r Is toch te erg zooiets t,e bewerçn.

- 
Ik heb het niet verteld, ik heb het hem eerlijk

en oprecht in zijn gezicht gezegd. Ik bcn geen kwaad'

"preker en lasteraar. Ik heb het hefn gerzegd toen h-ii

rn:ij bespotte om mij'n geblek... en ook omdat ik bet

;oo laf vind..'

- 
Maar't is niet waar !

- 
'1 ls wel waar !

- 
O, hebt gij het gezien ?

-- Ja, en ik niet alleen. rMaar ik heb het hier in'i
dorp nict v,erteld. 'k Ben geen babbelaar. Toe'n Ver-
wilgen mij bespotte om mij'n gebrek, heb ik hem aan

zijn bed,rijf herinnerd, maar nog: zoo, dat niemand het

h'egrijpen kon.
* En wat smokkelde hij )

-14-

-- Benzine voor de 'DuitsqherE'

- 
O, ik zal hem er over spïeken' hernam f'Irrerat}'

ce,. ' Ik zou het laf vinden.

,Fss

'W'eer waren eenige dage'n voorbij' 't Dorp lag al '-^

rust. De he,rberg 't <<Vliegend Paard>> was dicht'
'Emerance Maseeleyn kwam aan de achterzijde van hel

huis. Daar was de d'eur niet gesioten' Ze ging binne'r

e,n sloop in do gang' Maar ze hoorde niçts'

- 
Lydie ! rieP ze naar de bazin'

- 
Ja I klonk het.

lEn d,e waaldin kwam met een latnpje oP de trap'

- 
f,ms1a,nce, gij ! vr,oeg ze verbaasd' Is er iets ?

- 
Frans Vinclc moet vluchten". de rDuitschers zul'

len hem gevangen nefiren ! O, raP"'

- 
Hij is nog in den hof. Hij kan zoo moeilijk sla-

pen.
,Em,erance liep den tuin in' Ze zag Frans tegen d':

achterhaag'

- 
Gij ? vroe'g hij verbaasd Ernerance herkenne'nd

- 
Ja. Vlucht,naaï Holland. 't Is wre'ed"' vertaari

van eigen volk... zoo laf I

,Haar stem stikte in tranen.

- 
Berrnard, Verwilgen, hernam Frans, Ja, dat is

laf !

- 
Hij is gaan opstoke'n... rhij zegt dat gij een spion

zijt. Zijn,moede1 is't mij juist komen; vorte'llen' Vluq'qt
*15-



seffens... of 't zou te laat kunnen zijn. Neen, ga niet
nreer in huis...
' Men hoorde stappen op de kalseide van het dorp.
't Was 't gedreun der zware Duitsche laarzen.

- 
Een, patrouille... lt ,^l om u zijn t Rap over

de haag ! drong Emerance haastig aan...
Nu twijfelde 'Frans niet meer. Hij kroop door de

haag en wluchtte over den akker naar de grens.

- 
Halt ! riep een der 'Duitsche schildwachten. De

afstand was maar klein meer Frans liep door.
Een schot lcnalde. De"kogel rniste zijn doel.

- 
Vrij I juichte Frans. O, dat was op 't kanti'c

af, riep hij hijgend, toen hij op Holland stond.
Ze kunnen u niets meer doen, zei een boer. O, zijt

gij het, de hostganger uit <<'t Vliegend Paard>.

- 
Ze kwamen me gevangen nemen.

- 
vTaarom )

- 
Door 't verraad van een lafaard... Van Ver-

wilgen.

- 
Bernard Verwilgen I Wel die schurk I

- 
Hij zei, dat ik spionage deed.

- 
Daarvoor moet g'e een lafaard zijn I Maar we

kennen hem.

- 
Ik ben nog jiuist over.

- 
Gè zijt hier bij mijn hoeve... Kom me", en woon

bij ons. Ge kent mij toch )

- Ja, ja, boer Lampenaer. M.g ik mee )

- 
Zeker. We zullen wel 't akkoord geraken" Er1
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nrijne vrouw is een Vlaamsche. Nu moet ge maar op
't rHollandsch wonen. 't Is hier veiliger.

Bazin Lampenaer ontving den nieuwen gast harte'
lijk, Ze hoorcle 't gansche verhaal, en haalde eenige

lrrachtige West-Vlaamsche scheldwoorden uit om Ver'
wilgen te teekenen.

- 
Maar allah z'hen je toch niet... en hier en mc'-

gen ze je niet komen pakken, zei ze in haar diaiekt"'
En altijd meester blijven, aan den andêren kant va:r

cle schreve, 't zal geen waar zij'n.

Ë$a

iDen volgenden dag ging het streng aan de grens

toe. 'Duitsche schildwachten verboden het verkeer tus-

schen 't Belgisch dorp en het Nederlandscùr gebied

Frans kon dan ook niemand van Lindedale spreken,
Maar 's avonds zo:;. er misschien wel iemand overko-
m,en. Immers, de grensbewoners kenden beter de ge"

heime paadjes dan de vreemdelingen.
Toen het eindelijk avond en donker was geworden,

kwam 'Wardje, de bultenaar, bij hem.

- 
Ge zijt een Hollander geworden, zei hij. Jongen,

ge waart ,er haast aan. iDe menschen kijken Verwilgen
kwaad aan. ,Maar ,hier is uw pakje, de rest volgt mor-
gen. 'Ep ge hebt de-kornplifnenten van baas en bazinne
Verrgouwen, enl lEmera,nceÀ'Geèn trrw,ar'tier greileden

ci,ronlc iL nog een glas bier in 't <<Vliegend' Paard>.

- 
Hoe is 't daar afgeloopen ?
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- 
De Duitschers hebben het heele huis afgezoc!'t

en den baas nog meegenomen, rnaar rnreer losgelaten,

- 
Gelukkig.

- 
Niemand verstaat, -wie u verwittigd heeft.

- 
Ja, dat is een geheim.

- 
M3s1 ik be,grijp het wel. Nu, het zijn mijn, zal<cr:

r"i et.
.-_ En wat zei Vergouwen en bazin Lydie ?

-* Veel complimenten. Het spijt ,h,un dat ge weg
zijt. Maar ze zegger1 dat ge u nu rustig hier moet itou.
t'.en. ,De herberg wordt bewaak,t. lEen Duits h soldaat
draait cr rond. Ze loeren of ge nog terugkeert.

--- O, later wel eens !

- 
Ja, Iater.'t Is een nie; om over de Erens te g.j-

raken. Ik kroop op mijn buik vlak langs een Duitscher.
Hij zag of hoorde niets... Morgen ga ik naar Eekloo.

* Maar opletten, hé )

- 
O, ja. Ze vangen Wardje niet.

-- Maar peins op de verraders, rEr zijn nog van
c.ie kerels als Verwilgen.

- 
Ja, 'k razee,t het wel. Hooren, zien en zwijgen is

ru de wet.
Warije babbelde nog wat en trok weg, we,er dç

rjrens over, want hij zou nu in Belgie overnachten onr
Cell volgenden dag zijne reiq aan te vangen met brie-
ven.

Frans wandeide traag naar de hoeve,

.- l9 '-

V.

Èenige weken waren .zerloopen. Emerance was ooK

naar Holland moeten vluc,hten. Toen ze wist dat Ver-
wilgen een srnolckeiaar en verlader wa", had ze alles

met hem verbroken. En de valsc]-'.e Verwilgen beschui-

iigde bij de rDuitschers Emerance, dat deze Frans

\rinck had laten vluchten. Emerance week naar Hol-
land. Ze w'oonde er bij een nicht.

Op een Zondagrniddag sprak Frans haar voor het

l,of.

-- Ik heb u in een week niet gezien, zei Emera,nce.

- 
Ik ben op reis geweest.... 'l7el, Ernerance' gii

rnoogt het weten... 'k sPioneei...

- 
$pisnssr,en... Frans...

- 
Stii... laat mij uitspreleen. Daar aan den H,rl'

landschen kant zitten er vele Belgen, die altijâ blufferi

op hun diensten, die ze aarr l-run land bewijzen. Z':
gaan veel op reis, maar nooit door den draad, altijo
iieper'Holland in en ze verteeren er veel geld'.. Maar

?oo spio,neer ik niet. Ik doe het voor ons legertje' zon-

cter dat ik daarvoor betaald wil worden. Ik doe het als

soldaat.

- 
En gaat gij ver in Belgie ?

- 
I.k ben al naar Brugge geweest.,,

Angstig greep ze hem bij den arrn.

- 
Ën door de,n draad !

- 
Wardje helpt,mij. 't Is voor ons leger, voor nrijn
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oud. L"m.raden. it *ii ze nog ir*ip.n. Ze moeteri
lveten, wat de D'uitschers uitvoer,en.

VI.

F arrr, daar aan de Hollandsch-Belgisc,he grens, zat
thuis.

Weer kon hij van die sombere uren hebben.
Hij dacht aan den smokkelaar, die hem haatte. Zoo

clie kerel voor verrader speeide... Frans diende zijn
lrrnd en sloop daarvoor naar Belgie. Daar was de dood
steeds dicht bij hem. Hi! wist het wei en sterk was d,e

bekoring om in Holland ,te blijven.
Mijnheer Kaa gaf altijd zoo hobg op van zijn va-

derlandsliefde en gewichtige diensten. Maar hij verliet
nooit het Nederlandsch grondgebied. Waarom trgk die
;riet eens naar Brugge om zelf berichten in te winnen ?

Maar Fr,ans eindigde dan toch met het be,sluit zijn
lr'erk voort te zetten.

Zoo zat hij weer in gedachten, toen mijnheer Kaa
rnet een dame bij ,hem kwam

Ze heette Laura ,Post.

Frans ontving hen in zijn kamerke.

- 
Frans, zei mijnheer Kaa, deze juffrouw moet

naâr Brugge. Kun't gij haar brengen )

- 
O, ja... rnaar weet deze dame, dat het zeer ge-

vaarlijk is ?

- 
Och, ik heb al zooveel doorstaan, qprak ze.

*20-

il<'was in den brand van Diksmuide en hoe ik er uit

ger,aakt ben, begrijp ik ze'lf niet.

- 
En zij wil alle gevaren trotseeren, hernarn miju'

, heer Kaa. Ze gaal naar familie. KIap samen eens';'

straks kom ik terug. 't. Is best dat ge eerst eena kennis

maakt.
;FIij liet Laura e,n Frans alleen,

Laura vertelde, ciat de oorlog haar van haar ouders

gescheiden had. Ze wist dat àeze te Brugge waren'

Een uur later kwam mijnheer Kaa terug'

- 
Ge moet nog iemand meenemen' zei hij' Ag'

nette.

- 
\f,/61, die klappei... Ze spreekt dikwijls ove den

draad met Be,rnard Verwilgen. Ik vertrouw ze niet'

- 
Ze doet vriendelijk met de Duitschers' om ze

te bedriegen. Maar ze gaat voor mij om spionagie'

beriohten, hetnam Mijnheer Kaa'

- 
Ik neem ze niet mee' Dat is te gevaarlijk'

- 
lEn ik zeg, dat ge mis zijt. lk weet dat beter d'an

8ij,

- 
Gij dringt nog aan ! Breng gij ze dan naar Brug'

ge, als ge er zulk een belang in stelt, zei Frans nij'dlig'

- 
Ge rnoet mij nie: beleedrigen ! ridp mijntreer

Kaa. lk ben't hoofd van dien denst en moet maatre'

gelen nêrmen. Als oud-soldaat zoudt gij moeten ge'hoor'

zamen zonder uitleg te vragen'

- 
Er zijn zoo machtig veel groote koppen in den

spionagedienst .als ge ieder het zijne hoort zeggen'

Wat daarvan de regeering bekent is, dat is ee'n ander:
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irw.uii.. Mijnheer Kaa, gij moet mij geen lessen geven!

l!f.t in den oorlog sezeten... in't vuur. Gij toch nietl:e I

- 
ffi661 als ge weet, wat ik gedaan hebl...

- 
Ge hebt allee,n Duitschers gezien, daar aan c{ericverkant. Ik voch,t er tegen.,.

- 
Cij weigert dus Agnette mee te nemen, als ii< hel

geb'ied )

- 
Gebieden ) Gij ] Maar wat steekt ge va,navond

in uw kop ? Wij wagen ons vel en gij zit hier veiFg...Ca eens mee naar Brugge. To"., ,r* moed ! lDar rsanders dan over den oorlog te spreken bij een irorrel._- Ik zal u die taal herin,neren ! snauwde Kaa. Maar
morgen 

"ult 
ge tot inkeer komen en het mij zegge.:.lk zal u verwachten.

Woedend liep ,mijnheer l(aa heen.
-.-. Hoor dien vent, zei Frans tot Laura. Dat z;r:heels dagen in de herberg, reeft goed, trekt heei veelgeld voor werk dat anderen doen en zou clan nog eensoort generaal willen zijn. Bepeins nu, d,at ik vrilwiilig

rraar Belgie ga om nie,uws, dat niemand het van mecischt... En dan zoo'n toon van dien mijnheer !...
- 

Het ziet er een hoovaarcligaard uit.

- 
Een blufier. .. Zoo loopen er nog. Zij redden hetland met hu,n moe,d. Zij versraa., dJ Duit"chers hierrond de tafel met bier en druppels..,

'Laura kon op cie hoeve log""r"r.
atDs

Den volgend,en morgen ging Frans ai vroeg met
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Wardje spreken... Hij trof den braven bultenaar in

ecn huisje op ,<'t Hollandsch>) aan. Wardje zat brieven
te sorteeren.

Frans vertelde hem wat er den vorigen avond ge-

beurd r'r'as.

- 
Och jongen, m,aak u ,niet kwaad in zoo'n r-.eiin-

heer I{aa, zei Wardje. Led.ige vaten klinken 't lu;dst..'
d'at weet ge toch ook. Laat mijnheer Kaa in zijn e,,gen

sop liggen. Ais gij en ik, en andere ernstige werkers
hem niet meer helpen, kan hij niets opsturen dan wat
rond clen pot draaierij. Want zel'l zal hij zijn schoon
vel niet wagen.'t Is een soldaat die,nooit poer gero-
I..en heeft. Gij zoudr dus vanavond met die juffer over
willen. Welnu, ik zal onderzoeken of 't gaan zal en u

tijdig bericht geven.

Fraris slentc:'de buiten 't dorp. Een kwartier verder
zag hij bij de versperring eenige lieden. Zou er iets
gebeur.l zijn ?

iHij trad nader" Plots sohrok hij geweldig. Aan dein

draad hing een doode.

-'g 
ls e.n Rus, vertelde men, zeker een die als

Ii:ijgsgevangene in Belgie rnoest werken en nu wilde
vluchten.

-. 
Een dood gebleven a,an den draad, zei Frans,

l,triverend. Zie. zijn een been is afgebrand.

-- En wie, ib die Rus.? mompelde Fran's. Toch
icmands jongen. Of hij l'aat misschien een vrouw e:)

liinderen na )'

. Eene kar, door soldaten en een officier begeleid,

-23-



naderde. Deskundigen maak'ten het lijk los en legden
het op het voertuig. Ze herstelden de versperring, die
cian weer gereed stoncl om haar monste,rach,tig werk te
hervatten.

Frans wandelde terug. Hij streed tegen ontmoedi-
g!ng. Maar hij kon de zwarte gedachten niet ban'nen.

In den namidd'ag zag Frans even Emerance. Hij
vertelde dat hij naar Brugge moest. Het meisje zag

Lieek

- 
Altijd uw leven wagen, sprak ze.

- 
Als ge wilt, doe ilr het 'niet meer !

Ze zweeg een wijle.

- 
Neen, ik mag er u niet van weerùrouden. uw

rverk is schoon en goed, hernam ze.

Frans veihaalde ook haar, wat er tussohen hem en

mijnheer Kaa gebeurd was. Emerance kon haar ver-
cn,twaardiging niet beheerschen. Hevig viel ze ovct
Kaa uit.

Toen ze afscheid namen, had het meisje de tranen
in de oogen.

- 
Wat scheelt u toch ) vroeg Frans.

- 
O, zult ge voorziohtig zijn ) tEn let op voor

Bernard. Ik zal voor u bidden. God beware u, Fr.ans,

cioe nooit roelceloos. Er zij,n zooveel gevaren.

't 'Was elf uur. O'ver de omgeving lag de rust van
den nacht. In de verte alleen bonkte 't kanon.

Laura had hartelijk a,fscheid genomen van de gast-
vrije. rnenschen, bij wie het haar zoo goed geweest
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ïvâs. Celd wilden d" bot' èn de boerin niet aanvaar

t"Tt.rr" 
was ook ontroerd' Het somb-er gevoei 'çveek

niet. 't Was of f'"' g"îtt' f'em van heel dicht belo'erde'

,Hij drukte d"t' bot' "" d" boerin cle hand'
-' C" zult oPletten hé' zei de man'

- 
f91 overmorgen'

* Ja, als 't God belieft'

Ft"rr" .r, Laura haden buiten'

StiI slopen "t "o*t' 
deze kindtren van Vltt"tltt"tt'

"i, 
*i., g"wt't de oorlogss'tem gromde"'

'è="JLà;','sê-

- 
Ge kunt êr door"'

W*ai. zei het fluisterend' Hij s"tond met Laura

P";;;'F;n" bii de versperring' Een .houten' 
door

rubber ornringd ',tur"' 
hitg tusschen de ele'ctrische

iraden en Frans en het meisje moesten er door'

- 
Veel geluk, zei Wardje zacht' En' opgelet' hé I

Frans en Laura waren door de versperring'

Ze slopen ver'de'r' rDan bleve'n ze staan' Frans keek

".;:;;;-t""r 
Lindedale' In 't dorp blonk hier en daar

oen lichtja

- 
Goeden nacùrt, Emerance I fluisterde de jonge

nran. Ja, 'k zal voorzichtig zijn' lk weet dat eij nu aan

rnij Peinst en voor mij bidt'

Weer laaide die angst op en deed zijn hart bonzen'

Wat was cr dan toch ?

- 
Keer terug t fluisterde een inwendige st'em'
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--- N""rr, lk kan niet meer terug, dacht Frans. ik
sia nu hier en moet verde,r. En' Laura heeft hulp noo.
dig.

Wardje de bultenaar, had Vinck en Laura dus ge.
holpen. Hij borg het raa'm weg in een kuil op een aL.
iier. rDan sloop hij naar 't dorp terug.

;Hij be'merkte de loerende, gedaante ac,Lrter den
bcom niet.

Daar gtond Bernard Verwilgen. Een duivel be-
heerschte den srnold<elaar sedert Emerance hern door-
gezonden had.

- 
Ha, ik heb den valschaari vast, dacht Bernard.

liij is naar Brugge... Mij heeft hij verklikt en nu is
het mijne beurt...

De kerel grijnsde en spoedde zich naar het dorp.

VIt.

Frans ging door Brugge. Laura was haar eigen weq
gegaan.

F'rans moest in een huizeke achter de Langestraat
zijn. Hier wachtte hem een man, die als groet 'n woorrl
spral<, Frans antwoordder met een andere spreul<.

Een vrouw, die aan 't kantkussen zat, keek niet op,
én gebaarde d,at alles haar onverschillig liet.

,De man gaf Frans eenige dunne papiertjes. Frans
stalc ze in wat tabak en rolde er een sigaret van. r\ls
" nood d,eed, kon hij deze in den mond fijn }cnabbelen
en d,oorelikken.
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De bijeenkomst duuïde slechts kort. Frans reikte
den vreemde{inrg ee,n enveloppe met geld en instrukties
toe en vertrok.

Nu moest hij nog drie personen even ge'Freimzi,lrnig

spreken en aldus verzamelde irij legerberichten van
verschiilende punten.

De laatste man, die hij bezocht, reikte he'rn een

brie,f over.

- 
Van uw familie, zei hij.

- 
Van mijn familie ! juichte Frans' Is het waar )

rJ, eincielijk...
,Hij rukte den enveloppe open.
't Schrift van zijn vader' 'Ze waren allen veilig te

Roesselaere. Ze 'hadden er niets te kort, waren ver-

heugd nieuws van hern 'te hooren e,n hoopten op hei

lveerzien.
Zekerrheid nu, na zooveel maand'en van angstig

r,r'achten en vreezen.
iMaar eensklaps ging de deur open en Duitschers

rnet den revolver dreigend op beide mannen gericht,

stolmden binnen, roePend :

-- Handen omhoog I

Frans zat verpletterd.
'De soldaten grepen de verrasten vast en bonden hun

,l.e ,Lranden op den rug.
De gevangenen moesten mee. Tusschen de soldate,l

srhred,en ze voort, vol deernis aangestaard door 't
volk. Ze kwamen in een zaal. Soldaten grepen Frans
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vast, tastten zijn zakken af, trokken de kleederen van
erjn lijf, Hii zag d,e sigar,e,t'ten ontrollen, papiertjes
van onder zijn sciroenzool halen,

De verpletterende bewijzen...

- 
O, ouders en Emerance ! kreund.e het in Frans'

hart.
O{ficieren beloofden hem den kogel en stelden dan

vragen.
Maar Frans zweeg.

- 
Gij kunt uw leven redden, als ge ons zegt van

wie ge die papieren gekregen hebt, zei eern der oversten
r, erleidelijk

- Ik zeg niets ; doe wat ge wilt, maar ik zeg niets I

riep Frans heftig.
En ook zijn makker weigerde te spreken.

vm.

Op de binnenplaats van een kazerne stond een af-
deeling Duits,che soldaten. Ze keke,n ernstig, sommigen
zelfs grimmig.

Men zou heden van ,hen een daad eischen, die hun
tegenstak. Ze moesten twee burgers neerschieten, een

cioodsvonnis uitvoeren.
Ze moesten hun geweer lossen op naùrnen, die vast

gebonden zouden worden aan een paal en zich niet
verweren konden.

Een wagen reed op de plaats. Men haalde er twcc
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kisten uit en zette die op den gronrd. De doksels wer-
den er naast gelegd.

,Niets bespaard.e men veroordeelden.
Plo'ts klonk een bevel. De isoldatlen stonden als

beelde4.
Men bracht d'e gevan'geneh : Frans en zijn makker...
Frans hiof het hoo'fd rechtop. Hij werd de gevaar-

Iijkste spion geacht. Hij ,had zijn land gediend, nier om
geld, maar uit trouw.

Daarvoor moest hij sterven. Me'n had hem lang
genoeg onderwaagd, hem een beter lot beloofd om
hem te doen spreke,n. ,Maar hij sprak niet, zoo min als
zijrr gezel. Ze wilden niemand verraden.

Ze hielden starid tot 't l,aats'te. Nu kwam het bitter
einde.

Frans dacht aan zijn ouders en Emerance. Zooveel
bond hem aan't leven...

Hij moest sterven. rEr was geen genade m€rer.
. Men bond de veroordeelden aan ee,n paal. Frans
rreigerde den blinddoek.

-.- Ik ,heb geen vrees, zei hij luid. Ik diende rnijn
iand. Ik ben cen werminkt sold,aat en als soldaat zal ilc

moedig sterven.
Menige bewonderende blitr< werd op hem gericht.

fien Duitsch aa.lmoezenier sprak woor,den van troost.
*_ G,od zal mij in genade ontvangen, zei Frans.
En tot zijn Iotgenoot sprak hij :

- 
l\{esd, vriend, seffene zien we elkaar in den

Hemel.
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Een officier rammelde den inhoud van een stuk af.

- 
Voor de vrijheid ! riep Frans.

Schote'n knalden. De kogels troffen doel.
Frans en zijn makker waren dood. De lijken hingen

olap in de banden. Snel rnaakte me,n ze los en kistte ze.

f)e wagen reed heen, naar 't kerkhof.
De soldaten m,archeerden'hee,n...

x.

<<Frans Vinck is aangehouderi>>. Dat nieuws liep
rond te Lindedale en ook in 't Hollandsch stadje.

, Mijnheer Kaa deed zeer gewichtig. Aan vrienderr
en kenniss,en verteide hij dat Vinck gepakt was,

,En fier voegd,e hij er steeds bij :

- 
Een van nrijn mannen !

Dat u'as om te bewijzen, dat zijn dienst ernstig was.
Mlaar hoe hij den arrnsn Frans toegesn,auwd had, ver-
llaarde hij er niet bij.

Hij ontmoette Wardje, die zioh bijtijds kon red.
den. BernarC had oolc hem verraden.

- 
Ge moest wegrkiuipern van schaamte ! zei Wardje

tot mijnheer Kaa. Ik weet, wat e,r tusschen u en Vrnck
gebeurd is.

- 
f,sns kleine woordenwisseling.,.

- 
Zao noemt ge 't nu... Ge hebt hem bedreigt

onrdat hij weigerde een klappei ,mee te nemen, diç
'soorzeker Verwilgen ingelicht heeft,
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. Let op uw woorden t dreigde mijnheer Kaa.

- 
p61 doe ik genoeg ! Dat gij wat rrreer zwc.egt

rnet al uw boffer, op het werk van anderen. Overste
van den dienst... Maar ge durft nog aan den c{raa"l
bret komen... .Ge beeft, als qe van hier een Duitscher
ziet, Maar babbele,n over spionage, en de Duitschere
hooren er va,n. Ik zal zorgen dat nieàancl u nog nieuws
geeft. We zullen het anders bezorgen. Ga gij er zelf
om.

Wardje lachte spottend... Hij verwijderde zich en
ging naar Emerance.

Ze wist het n.ieuws al. tEn ze weend.e. Ze had Frans
lief. Wardje gaf haar moed.

- 
.Ze zulien Frans naar Duitschland zenden, zei

hij. En later komt hij toch wij.

- 
O, als ze hem maar ,niet dood schieten I llc be.r

er zoo bang voor ! kermde 'Emerance.

En eenige dagen later hing te Lindedaie een roorl
plakkaat. Er stond op, dat Frans en een medewe.r,ker
voor spiornage ter dood veroordeeld en reeds terecht-
gesteld waren.

Ieder was er bedroefd om. tErnerance was ziel< van
verdriet. Vardje vroe,g op straat aan mijnheer Kaa,
of hij nu naar Belgie zou gaan om het nieurqs voor
F.et leger.

- 
f.rJgsn h.é I schreeuwde het mannetje. 't Is veiliger

hier in Holland borrels te drinken en te blufien, dat
gij een goede Belg zijt. En uw centen opstrijken.."
Maar anderen moeten hun leven laten.
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,Mij.,h""r K.a v.riruisie ; hij, vertrol< naar Vlissin-
gen. LDe klappei Agnette ver.dween in Belgie.

Bernard Verwilgen had het dorp verlaten. Na den
oorlog durfde hij er niet terug ùe keeren. rHij leefde als
een iosbol in den vreernde, tot hij van 't d,rinken ziek
werd en stierf.

,Emerance bezocht het graf van den stillen held op
het kerkhof ,te Brugge en bad daar.

EINDE"


