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Op ite laatste iulî-asond, van 1914 wandelen Martha Legein en îrans Hoornaert

d,aor de stqtige drenen ûdn 't, Houthulster woud. Morgen i's het hun trouwilag I Maar
's anderenddags woril,t Frans opgeroepen. Er clreigt borlog ! Martha en trsns beslulten'
toeh te trauwèn en îrans aertrekt na d.e huwellihsplechtigheid,.

Iinkete d,agen d.aarna oatten d,e Duitsers Belgiè binnen en het ls oorlog. Martha's
jongere euster, Berthq, uordt het hol geînaa,kt door d,e riike landeigenaar Desmedt d,ie
reeds getrouwd, ls en d,oo îri,ed. een Duitser, welke eich' tserbergt in, het bos.
Martha en boer Hoornaert, aader pan Frans aertrekken naar Aarschot om îrans te gao,n
beeoeken. Bertha h,eelt een gehehne onhnoeting rnet Miinlreer Desmeilt, maai word.t d,oor
wroeglng gelaneld. Gust Legein neemt d,ienst als oriruilliger en aertrekt, ondanks de
smeekbeilèn Dan ëijrt tnoed,er

Vermits gij trouw onze wekeiijkse Aflevering

leest, moet gij ook de Annie Fïans' Korte Roman

Iezen... Iedere week een nieuwe titel:

DE MAN DIE VAN
MIJN LVsTER HIELD

Een volledigè'roman eoor SLECHTS 7 I"RANK
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. Waar moeten we vluohten ? En we hebben nlets misilaan en zullen nlêts
mitdoen, lVat zouilen de Duitsers ilan tegen ons beginnen ?

. 'k Ben hier niet meer gerust, zei de boer. 't Is of 't oniler mijn vooten ooE
brandt

- lïat wllt ge tnn ? vroeg Jozef.
. Er van onrter trekken, mardJie, ilat wll ik ! En 'k doe't ook !
. En gij, Martha ?
. lk bliif ! Itr moet Frans zien !
. En ik bliit bij u ! Allez, baas, ile goeile reis en doet rp ûe kompltucntcn

thuis, en wij zullen de uwe aan Frans iloen !
- Alleen kan ik miin weg niet vinden ! 'k TYeet niet, waar we veriloold z$n,
- Ge ault hem toch moeten zoehen, vrienil, want ik laat Martha nieù atleen

ronddolen, ilat begriipt ge ook. Itat gaat ce toch eens iloen, als die bucht naar
West-Vlaanderen afzakt ? Seffens ile boel tn de brand laten ?
'Iloornaert mompelile wat tussen de tanden, maar bleef drn toch,
. Zoekt ge een solitaat ? vroeg de burger van Aarsohot.
. Ja.,. ile man van deze vrouw.
. De sotdaten zullen wel op Aarschot terugtrekken Zie, ilat ls onzc burgc-

meester, dle daar komt, mijnheer Tielemans, een braaf mens. Hii heeft ons ge-

zegd, kaln en rustig te- bliJven, en dat zullen we ilogn, en zo nraat afvachten"
Lang stonilen voel mensen op ile hoogta
Nu cn ilan doemilen troepjes vluchtellngen op, cn ze vertelden, ilat ilc Duit-

sers met ile Belgen in gevecht war€n, en hoeven in branil staken.
. We gaan nu wat eten, zei Jozel. Kom, dat vertriift ite ttlil cn mlJn becr

gromt, sl is 't oorlog !

In 't staitJe zugea ae soldaten. 't lVaren lansiers, bedeet met stof. De Daaden
stonden gebonden aan bomen of ile muur en veel rnsnnen, afgemat als ze waren,
strckten zich op de keien uit en sliepen in. Een auto-mitraillcur rce,il de straat
op, stoDte en schoot na&r aen vliegfuig, dat tegen de blauwe lucht zreefile.

. %ie,'t begint hier ook al, ia"mmerde Hoomaert. ltre zittcn ln hêel dtc vcr.
iloemeliike oorlog, eer we't weten.

- Een goede telloor soep, baas, dat stilt de zcnuwen. En een bietstuk, zo tEoot
als mijn twee hanilen. lVe zlen nu wat van ile oorlog en wennen er een beetie
ean, tegen dat 't in onze streek beeJnt. Wltt SIJ terugkeren, glniler ls ile statlc.
Met uw monil komt ge overal. Ik blitt bii Martha. Dat ziet er hier ecn trefte.
lijke herbérg ult ? Kom, lh heb hongpr !

De boer moest do long:e lieden wet'volgen, al Eevoelile hij geen eetlust. In
de namlddag mareheerden solilaten blnnen, maar nict van Frans'reglment:

. Dte komen ook wel ! verzekerale Lauwe, als ças hit volkomen oB dc hoogÉc
van ùe beweging.

Hii ondervroet ilc mllltalren, die hem echter niet zeker zètgen konilen waar
het reglment zich bevonit Hii moest in de omtrek zijn, maar ilic omtlcl wrr
wijil .

. lTachten ilan maar ! hernam Jozef, en zo kroop traag de ilag voorbil;

. Hoe ls het, blilven we vannaeht ? vroeg Hoornaert,

. Ja zeker. Waar willen we gaan lopen ?

" 'k Vind het veriloemelijk stom. Morgen kunnen we midden ln de Dultsers
ritten. En wat dsn ! Ge spot met uw leven.

- Wat peinst gij, $tartha ?
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. Ik bUif, antwoorililo ile fonge vrouw beslist. Ik kom voor Frans er wll op
hem wachten !

. En als ge ilan niet meer naar huis kunt ! riep haar schoonvailer kwaad.

. Frans is mijn man Frans wil ik zien ! O, peinst ge, dat ik nu terugkeren
han? Hii is misschien bij ite laatste troepen, hij kan hier gehwetst.btnnenge:
dragen worden, hij kan naar me toepen... O, Goil, hii kan hier sterven, en ik
zou laf weglopen. I{at geef ik om de Duitsers ! Frans wtl ik zien, op Frans wil
ik wachten ! Ik blijf, al is 't alleen !

Ze sprak heftig en tranen schoten in haar ogen Hoomaert keek wat be'
schaamd voor zich.

- Waar moeten we slopen ? vroeg hij tlon
. 0, slallen kan ik tooh niet I hernam.Martha.
- Er zal wel ergens een plekie ziin, beweerde Lauwe.
Maar de logementen waren vol en menig burgerhuis ookn want van oost.

watrts stroomilen steeils vluchtelingen aan. Einilelijk werrl het drietal optcno-
men ln een winkel.

. Den bsil heb ik uiet meer, zei de vrouw, ilie heu vrienilelijk ontvirg,, moar
een zætel kunt gp krljgen, Gn och, wle kan er nu slapen!'tZltn zulke schuwe
tiiilen, nietwaar ?

lVeer neiEile ile ilag ten einile, en weer hail htj voor ile Jonge vrouw di,epc
teleurstellng gebraaht Maar wachten zou Martha, wachten met hoop, en Vte€s !

\iVashten en hopen en biililen, ook in deze nacht ilie over Aarpchot daaldc,
çon nacht met plechtige stilte en zp;chta sterrenglans, maar helnas ooh met de
branilgloeil aan de einiler. Zo verbeidde Aarschot zijn tot... De vijand nsderde
ea hit tekendc ziin wegl door een rosse schijn, ilie tegen 6s lusftf hlng.

,T DEAITA YAN AARSCIIOT

Lang viel ile nacht Lauwe rookte zijn pijp. Hoornaert trekkebolile, snorktc
sorns even, schoot ilan weer wakker, en boog opnieuw't hoofd,

Martha sluirnerile. Mejuffer Meesters, ilie hier met haar zeventigjarlge zlckc-
Itike oom woonile, was te beil gegnan Boven sliepen er gevluchte kennissen uit
tle omtrek

- 'k Ga toch ool een uiltie vangen, æi lozef einitelijk k T,tl morgen iles tc
kloeker zijn

Hij legale zich lang uit op ile gronil en sliep welilra in, maar toen de oohtenil
ilaaghe, was hii al weer wakker. Hij ging even naar buiten, stak zijn hoofil on.
der de Domp, wies zich flln&, en koerile tefut ln de kamen

" En zegge,rl dât ik vertrok met 't heilig geilacht mijn kozijn tc bezoeùen,
sprak hij tot lVlartha.

- O, ft is braaf, dat ge bii ons bliift 'k Kan u niet genoeE beitlnken, Jozef I
. Als ge met. die trunûerijen bcgint, loop ik weg. Ge zouilt ilaar wel Eestaan

ùebben met uw schoonpapa, hÇ Martha? Zaagl Se niet liovcr de zon ovæ hct
Yriibos opgnan?

- Och, Jozef, ik Terlang ook zo om Fraûs to zien, maar ik loop hicr &Is yet.
doolil, sBra.k ile boer beilrukt

. Lollen, eu sr! zit ilaar nog in zulk een zachte, scùonc z.etel Gc riit plcolcr
ile cornmpnrlrnt van Stoenhove's garite.civiek zelf l,t Zsl me yerwonilere4 wat
die zal doe& als ile Duitsers €ens naileren.
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. Die sloebers ! schoot Hoornaert uit. 't Is al hun schulù dat ile werelil zo
overhoop staat^ Zo'n keizer, dat ze hem ophingen ! Dan leefdlen ile menson rus-
tlg.

Juffrouw Meesters kwam welitra zelf benetlen.
- 't $pijt me, dat ik geen beil voor u had, zei ze, 'k Zal eens rep koffie op-

sshenÈen. Wat gaan rqe vanilaag al zien ? 'k Heb ook niet rustig ge,çlapen Dn
oom ilie zo ztekeliik is ! Zwak van ouilerilom... Met zo'n mens kunt ge nu toch
niet vluchùen !' - Neen, zei Jozef. Maar och, eer de Duitsers komen, zullen we toch eerst nog
Belgen zien. We gaan straks eens op straat piepen.

- Ik ga rap om de melk, hernam juffrouw Meesters. Een tas warrne koffie zal
ileugd doen.

Buiten hoorile ze geilreun van zware stappen en zug vetmoeiile en ontmoerlig.
de Belgtsche solilaten voorbijstappen.

. Dé Dultsers zijn vlak bij ile stail, riepen ze tot twee ouile rrouwen
Juffrouw Meesters stormde terug en riep:
. De Duitsers zijn aI bij ile stail !
. De Duitsers hier ! vroeg Jozef verbaasil. Nu al ?
. Ja.., terugtrekkende solilaten zeiilen het...
. Nu zitten we,hier ! kreet Hoornaert Lauwe, 't is al uw schulil ! Heb ik

't u niet gezegil? Hoe geraken we nu nog weg? Gij met uw koBpigheiil!
. Toe, toe, zouilt ge niet gaan schreeuwen tijk een kinrl ? Ile Duitsers zullen

u toch niet opeten, zeker ? 'lxZalzelleens loeren
. Ik Ca mee, zei Martha.
- La^at me eerst alleen gaan ! Ik ben seffens terug.
Liuwe staptc tot aan ile ITIarkt,
. Die Juffer heeft zeker geilroomil, mompekle hij. tVaar zijn dtie Duitsers nu !
trensklaps hoorte hij kogets fluiten. '

- Verilraaid, rlat begint hier lelijk te iloen, riep de ionkman lYI'n ziele Goils,
ilat ziin toch Belgen !

Uit een straat kwamen eigen solilaten gestormil.
- Van Frans' regiment ! riep Lauwe opgewonden Hei, kameraail... van wat

bataillon €n ûompagtrie zijt Sij ?
. Twee... drie !

. Hete Goil, Frans zijn compagnte! Zeg, kent ge Frans Hoornaert?
- Ja...
. l0aar is hii ? Zijn vrouw zoekt hem !
. Weet ik het? llIe zijn in gevecht geweest, moesten ûerug, en dc Duttsers

zitten ons oB de hielen. Er zijn er al in rle stail. Maar er volgen nog van onue
mdnn€n !

. God geve, dat ik hem zie, hernam Lauwe in hevige spanning.
Hii schuilile oniler oen poort om de fluitcnrte kogels to ontgaan, maar hiJ

trotsecrde deze, toen hij weer een troepje strijilers zag.
- Kent ge Frans Iloornaert? vroeg hij weer.
sommigen anlwoord.den niet, anderen schudd.en ontkennenil, tot er een zei :. Frens Hoornaert is gekwetst... of doorl... 'k Ileb hem tooh zien vallen !
. Jèzus.Matip... gevallen! L€eft hij nog? O,zeg het... Ziin vrouw zoekt hem !
. Vriend, 'k woet het niet. 't lflas ilaar elk voor z'n eigen Zoekt biJ ,t Rode

Xruis...
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. M€Êr w&s't zeh€r Frens Iloornaert ?
- Ja...
De Belgen we,&en en ile Duitsers stormilen aan Op een ogenblik stonil ilc

markt vol grijzc slilrten, die riepen en tierden of zongen.
. Frans gekwetst... of ilood... of gevangen, mompelile Lauwe. lk zal nog vaa

niets gebaren tegen Martha.
tlii zag de drelgende gezichten van de vreemile solilrten en spoeilde zich te.

rug neâr de winkel
- t Moct van die snoelen niets hebben, dasht hij.
Martha waohtte hem aan de deur.
. Er zijn Belgen gepasseeril ! riep ze. Weet gij nieuws ?

Jozef voelile diepe ileernis met de jonge vrouw, maar schuikle 't hoofil.
- Nog uiets, zei hij dan De Duitsers ziJn op de markt. Laat ons naar binnca

gaen !
- Meer Flans, waar is Frans ?
. Hij was er niet bij... Maar 't waren geen soldaten ven zijn regiment.
- Toch wel, Jozef ! O, als hij maar nlet dood is !
. Peins nu toèh rreer niet 't ergste. De meeste soldaten zfin ronil de stad gc.

trohken.
- Dan ga ik hem zoeken!
. Neen.- neen - nu nlet... ile kogels schuifelen overal ! Kom, binnen, alle

n€nsen bllivbn,in huis en ilie Duitsers zien er lelijke loebassen uit.
tauwe trok Martha mee in ile hamen
. ?lin er voet Dultsers ? vroeg Hoornaert.
- Zæt vcell2æ rezen als uit de grond. En ze staan daar op de markt tè loeien

gelijk stieren ! wat hunnen die kerels een gerucht maken. De beestenrnarkt van
Lenrpernisse is er niets bij !

, En wat iloen wij ? hernam de bogr, Hier zitten we nu ! We moesten. op reis
ge?n, $o mocsten te Aarschot overnachten Wie weet geraken we, nog ooit
thuis ! laten wc seffeas aan zettert, eer de hele stait vol zit !

- Nu kunt ge niet op straat. 7,c ziin nog aan 't vechten !
Eenshlaps hoorile men voorin gerinkel van glas. Mejuffer Meesters ging zien

en kwam ont"steld terug.
- Zc hebben de ruit van de winkel ingeslagen, zei ze, en ze zijn alles aan het

stelen. Hoor, ae komen blnnen !

. Kunnen we langs achter niet weg ? vroeg Hoornaert angstig.
- Alleen ovet een hoge muur.
- MGt een ledder?
- Vlucht nu nlet ! zei Leuwe; 'h Heb gehoord, ilat de Duitsers schieten op

rllen die weg lopen.
. lTat cen lawaai. Ha, we ziin nu goed gelcverd ! iammerde Hoonmeft. Zc

makèn ruzle ondgr elkaar !

-.Om wlin oh ooSnec, hernem iuffrouw Meestetrs. En zo worilt een mens bc.
stolen !

Ze hcek om de deur, maar trok schielijk haar hoofd terug.
. Er zlft er âl drottke n, zei ze.

- 't Zljn als duivels uit itc hel, meenile Lauwe. Laten we stil hier blijven.
a6



De solilaten trokken af en einùelijk waagrle do rneesteres vm tt huls eenr ts
gaan kijken. Jozef vergezeltle haat In de winkel lagen gebroken flessen en
plassen itrank. Al het overige was gestolen. Ook ile ketiler haddon de ruwc
kerels bezocht en leeg gehaakl.

- Wat sloebers, wat sloebers ! herhaakle Lauwe steeils. Die zuipers ! En als zc
zttziin, wat gaat er dan gebeuren ?

Hij besloot nu ook heen te gaan, maar toen hij op straat keek, wenkte een
burger hem binnen te blijven. Ileze kwam zelf toegelopen om tc schuilen en
vertelile aan juffrouw Meesters, il,at burgemeester Tieleurans ot, 't sùailhuis ont.
boilen was. De soklaten zwijmelilen door de straten, twistten onder €€n, en tel.
kens kwamen er nieuwe troepen aatr. Ze harlilen in 't college de paters beilreisil
en er cle ramen stuk geslagen. In 't Damianusgesticht scheurilen ze de Belgische
vlag en rukten er't verbanil van Belgische gewonilen af.."

- Ja,æ iloen lelijk, vervolgile ile burger ongerust.
. Laten we vertrekken ! drong Hoornaert aarl Joz€f, 't ls nu nog tiiil !
. Wat wilt ge ? vroeg de bezoeker. 'k Ben hier binnengevlucht voor 't g€wcer-

vuu& en gii zouilt naer buiten lopen. De Duitsers schieten op burgers ! SUjf
stillekens hier tot't tempeest gestitil is.

. Dn waar îs Frans ! kreet Martha in een nieuwe vlaag van wanhoop.

. Kinil, ge kunt hem nu niet zoeken, hernam haar schoonvailen Voorzeker,
is hij al lang weg, en wij dwazerikken, bleven hier itie woestelingen dwachten,
die eenrtelijke sloebers, ilieven en mooralenaars ! En we zitten twintig uren van
huis, en meer !

. Houd nu op met zagen ! geboorl Lauwe knorrig:. Wij zullen ons plan wel
trekken ! Vanavond sluipen we over 't lanil; els 't moet. En al dat trunten en
tirelantijnen helpt niets. Ge geraakt er maar ilieper mee in de put Ge zevert,
baas ! 't Is nog erger als een verroeste kafmachine, als gij begint ! ,k Zou niet
graag met u getrouwtl zijn

Duitse troepen marcheerilen iloor ile straten. Hun laarzen dreunilen uvauî
op ile keien. Traag verliep de voormiddag. Niemanil ilacht aan eten lle inwo.
ners bleven in huis. Omstreeks_vier uur hoorile men eensklaps geweervuur.

. Jozef.Maria ! 't begint weer ! riep Hoornaert angstig. 't Verslecht in plaats
van te verbeteren.

Laurre ging even naar voren loeren. Hij kwam geheel ontitaon terug.
- Ze roepen, rlat er €en generaal vermooril is, zei hij. De Duitsers tieren en

huilen als bezetenen !

Enige ogenblikken later drongen solilaten binnen, dreigenil mef revolvers.
- De mannen m€e ! sehreeuwalen ze.

. Wat hebben wij misilaan ! vroeg Laurre, maar hij kreeg.zo'n gewelilige duw,
dat hij tegen een muur tuimelile. Geweren waren op hen gericht en als bees.
ten werten ze nuàr buiten gestompt. overal liepen er Duitse soldaten die er
woest uitzagen en burgers uit ile huizen sleurden. op enkele plaatsen sloegen
de vlammen uit de woningen"

' Lauwe, wat gaan we beleven, kermde Hoomaert. ons taatste uur is gesla.
gen. O, waren we maar thuis gebleven

En plots zag hij voor zijn geest het mooie uitgestrekte wouel van Houthulst.
Hoe vredig en rustig zou het zijn tussen ile begroeiile wegel'tjes en hier schcen
de hel plots losgebroken te zijn
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De Duitsers joégen ile'mannen voorzich uit en dreven ze nlat een plaats
waar ze rillend van.angst m-oesten blifven Étaan. Officieren brultlen als zwii.
nen on sloegen met de karwats naar'ile ongetukkigen. Plots werden ilrie man-
nen uit de groep getrgkker.r. . 

,

. I)e eerstan, tierile eon overste. We zullen ze hier leren. Vuurt ze neer. Geen
genade met ilat,gespuis !

Hoornaert.wankelile en moest steun coeken tegen Lauwe.
. Wat gaat er allemaal gebeuren ? kreuntle hij. Gaan ze die mênnen neer-

schieten ?
- Dat kan niet, het zou te wgeed zijn. Houd u stil.
Schuw keken ne hoe.

Zes solilaten stelden zic.h oF, tien meter,afstand. 't Laatste ogenblik brak aan.
Lauwe kon 't nog maat niet geloven... lltie kon zo moorden, kalm en ltoel, zri

spelen r.net mensenlevens? Ile officier verhief zijn ilegen. Schoten knalilen. Dc
drle martehars vielen op elkaar.

- Sloebers, q gii sloebers.! riep Lau\r€, tussen het geween en't Eekerm van
anileren.

- Jezus.Maria, schoten ! kreet lloornaert, die niets gehoord of gezien hait en
nu als uit een-veriloving ontwaakte.

- 0, die smeerlappen, drie hebben ze vennoord, zei Jozef opgewonden. Ze
durfilen het... een kinrl ook, êen knaap ! 't Is God geklaagtl.

. rln nu wii !
IIaIf bewusûeloos zonk ile boer van 't lVilgenhof neer. Hij ilrukte zijn golaat

in de aarde, durfde niet meer opkijken, rikle als in geweklige koorts. Hij grcep
Lauwe's hanil als smekenil om hulp.

. Rccht ! klonk het, tot de anilere gevangen€n.

. Nu is 't, orwe beurt! ilacht Joaef. Als wilde beesten, zonder biecht tc mogen
spreken, zoniler iots aan familie te laten weten... 0, en 't leven is zo schoon...
Och Ëere, ârrn, alûr moederke toch ! Moest ik ilaarom zo welgezinit op reis'
gaan ! Arm, arm moerlerke, wat zult ge zeggen als ge 't hoort ! Ge ziet mé zo
zielsg:aarne en .'k iteeil mijn best om een brave zoon te zijn en zo noemde ge

me ook !

- \trat gaan ze d(rcn, Jozef, o wat gaan ze tloen ? kermtle Hoornaert Mijnheer,
heb toch teernis, ik ben niet van Aarschot, ik heb niets misdaan... Heb deernis
met rnijn vrouw, mifn kinilèierr !

- Maul'halten t klgnk het ry1w"

Wie nog niet gebonden was, moest het nu laten iloen, ile hanilen op ile rug.

- Liik een os, die ze omv-ôr steken; mompelde Lauwe, toen hij de knellenilç
banilen gevoekle. Kon ik ook maar een kapot ma"ken !

'Weer ztg hii zo ituiitelijk het Houthulsûerwouil... De winrtl voer door de bs'
men, zweolrt,e de takken, huilile om de heesters, joog verilroogile blaileren op'
lijk in ite herfststormen... Dan liep hij soms gaame in 't bos, blootshooiils, wor-
stelenrl tegen itie wilde jager, de zotte, hollpbollentle wind. Ilan stroomde hem

't bloed kraehttger iloor 't lijf, dan ailemrle hij iliep en voekle hij zich sterk en
vrij als een echte Boskantær die zich niet perste in 't dwangbuis, al itienite hit
biJ een lanileigenaar.
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Eqn Boskanter ! Goil, ilat was hij toch, ook nu nog, hier voor alle Duit"scts ?
Als hii sterven moest, 't was haril, geweklig hard, maar ilan stierf hij flink, als
de pensjager, die van kou versteef in de boorilevolte gracht, liever dan zich te
laten o-inden iloor een overmacht en naar een cel vo€ren. Sterven... Als 't moest,
dan zeu hij niet werren, niet beven, maar ilie smeerlappen daar, die godvergeten
sloebers recht in ile ogen staren, en peinzen aan zijn ouders.

Ha, jd, peinzen aan ilie goede, christeliike moeder, die hem aan haer schoot
't Onze Vader leerde stamelen, ilenken aan haar, 't was ao goeil als een biecht
en Ren berechting, ile voorbereiding tot ite eeuwigheiil.

Wat deden ilie loeilers nu ! De burgers moesten in rijen van ilrie staan.

' O, Jozef, wat gebeurt er ! snikte Hoornaert Hij leunde zva;at tegen Lauwe.
Gaan ze ons toch doodschieten ! O, mijn vrouw, mijn kinileren... mijn Frans.

De boer snlkte luiil,
- Alloh ! gebood een soklaat. Hij greep Lauwe bij ile arm €n iluwile hem naar

voren, sleurde lloornaert naast hem en rlan ile burger, die't vertelil hail van
die zwarte stippels ginds...

Plots ontroeùe JLef weer diep. Hii begreep alles... Hij zag dat von de anilere
træpen van drie, steeils nummer ilrie afgezonileril weril en achter ile lijken
moest gaan staan... Dat was tle veroorrteelrte. Van elke drie man nam hii er één.
Waar zou de offlcier bij hen beginnen ? Hoornaert stonit in 't mirlden €n rf,as
in elk geval vrij. Illaar zou hij zelf één of ilrie zijn ?

. Hrxlniaert is getrouwil, dacht hij. Beter ik ilooil ilan hii, voor mii,n moeilct-
hen zullen ze zorgen.

Toch stonil zijn hart ats stil. Nog een Sroepje en ilan kwam de officier aan
zijn riJ. Nog enige stonilen en 't was beslist of hij sterven zou of geslla^aral bleef.
En 't leven lokte weer, zo verleidelijk, zo machtig ! Daar kwam de Duitser...
't l[as of hij in een mist zweefde, zo trok een floers over Lauwe's ogen

Dte griize kerel had zijn leven in zijn macht ! Iloe zou de teerling rollen op
leven, of ilood?

- Eln, zwei, riep ile officier. Drei iloeil !

En Leuwe voelile zijn hart weer bonzen, als joeg er leven doon Hii was een,
Hoornaert twee...

Betden bleven leven... Maar ilan schaamile Jozef zich over ziin vreugile. De
ilompelaar, die drie hail, waggelile naar de veroorileelilen. Tranen biggelilen
over zijn wangen.

En 't gruweliike ilobbelspel iluurile voort, tot ile iloor ile iloo-il getekenil€n
ôllen afgezonderd waren.

- Ik heb nummer twee; en rnijn broer nummer drie ! riep cen iongeling.
't Wâs Gaston Niis. Mag ik mijn broer vervangen ? Voor u is het toeh gelijk'
wle cr dooilgeschoten worilt. Mijn moerler is een wetluwe,'en miin brooiler, die
zijn stuilith geëinilisal heeft, ls nuttiger voor haar dan ik.

Op ùie roerenile beile van de knaap klonk 't weer ongevoelig:
. Neen ! Drie uit ile rang !

Gaston en Omer NiJs onhelsilen elkaniler en de laatste voegile zich bii de
rtj der veroorileelilen.- Dertig stonilen ilaa& gereed om te sterven...
- Zouiten ze 't menen, ite sloebers, de eenilelijke sloebers, yræg Lauwe weer.

Derttg onsdhulalisen omverschieten ?...
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Duitse solilaten stapten langs de rij. Schoten knalilen. Jozef verborg zijn ge.
laat in de banilen... Neen, dat kon hij niet meer zien, dat kon hij niet... zo'n
moorileriJ ! Toeh keek hij weer... Hij zag de lichamen vallen... Dan wenilile hij
't hoofil af.

- Och llere toch, welk een gruwel ! kermile het in hem. Wat beesten, wat
beesten ! Hoe durven, hoe kunnen ze ! l{at eenilelijke loeders, om zo te
slachten. I

. Zijn we nu vrij ? vroeg Hoornaert, bevenil over al zijn leilen...
- Gii weg ! klonk het. De banden van ile niet.veroordeelden werilen iloorge-

sneilen.
- Kom, baas, kom râp, zei Lauwe.
Maar wat verder hielil een officier hen tegen.
. Mee ! Sebooit hii. -
. Wii zijn vrij getaten, we hadilen één en twee, antwoorrlile Jozef.
. O, mijnheer, hebt toch deernis ! smeekte Hoornaert.
- Daar ! butilerde de overste, en hij wees naar de zwatte punten van ile giste-

ren gefusilleerilen
Enigc burgers werilen er met Lauwe en Hoornaert heen gedlreven.
. De doden begtaven ! commandeerde de Duitser. Daar liggen spaden.
Jozef wierp een btik op rle lijken en zûn hart keerite als om. Een ogenblik

iluizelile hij van woeile en hij hail de spade op de officier willen bonzen, maar
toch bedwong hii'zijn drift. Heftig begon hii te graven... 't Moest een grote kuil
worilen, om €r die martelaars in te bergen, maar alaârmee konilen ile Duitsers
hun schulil toch niet veriluiken.

Hoornaert werkfe ook; doch ile spaile beefde in zijn hanilen.
- Nu zun we gpafmakers, zei Lauwe. Wie hait ilat ooit gepeinstl ? Een begra-

lenis in 't groot boer !
- Spot ge er nog mee ?
En de jonkman stak de schop ilriftig in ile gronrl.
- 'k Zeg.dat, om iets anilers in te houilen, boer... iets heel anders, ilat mç de

ilood zou bre.tgen ! 'k Moet dâarom er wat uitsmijten ! 0, die eendelijhe moor.
dena&rs, ilie duivels !

IIii knerste de schelilwooral€n tussen zijn tanilen.
. Om ile liefde Gods, zwijg toch, zei Hoornaert zacht.
- Ja, 'k moet zwijgetr... O, 't brandt ! Mijn kop, in mîjn borst, in mijn hart !

Overal branilt het boer ! 'k Vïou, ilat ik weg mocht. 'k Mag niet naar die iloden
zien ! Jongere en oudere, zonen en vailerg wreeil vermoord, hoort ge tt, y€r-
mooril als waren het maar beesten.

. :Maul halten en arbeiten ! riep een Duitser.,

. Ja, muil houilon, siste Lauwe... O, God, mocht ik hem mijn spaile op zijn
ilikke kop slâan, maàr dan lag ik seffetns bij ilie dutsen daar ! Ja, ile muit hou.
ilen !

- Om ite liefile Gods, zwijg ilan toc.h !

En Lauwe beheerste zich en werhte nog ilubbel zo haril als de anileren. Grote
gchoppen.aarde haalilo hiJ opn en sneet ze met een zwaai aan ile kant... Ilet
massagtaf was gereeil en de burgers namen de doden op en legden ze neer. En
nu zeg Lauwe wel itie rpezens, kalme en verwrongene, met geheel of half geslo.
tcn ogen €n tt was of sornmigen hem nog aankeken met een starre blik.
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- Zie, zo'n ooE moest ile keizer altijil op zich gericht hebben, fluisterile dc
longe man tot Hbornaert.

Hii wees naar een dode.
De boer wendile't gelaat af.
. 't Is al te wreet, zei hii. Zijn ogen zijn nog open.

. Dag en nacht, altijil maar, tot ziin doorl toe. moest de keizer en zijn aan.
hang door die oogopslag vervolgd worden, hernam Lauwe.

Ile kuil werd ilichtgeworpen. Dof viel de aartle neer en einitelijk was 't massa.
graf gesloten. De burgers mochten heengaan. Dit oponthoud was hun geluk ge-
qeest, want andere teruggekeerilen hadden bii ile ingang der stad solilaten
ontmoet, die hen weer, naar 't velil dreven en doodsehoten- Lauwc en Hoornaert
bereikten veilig het huis van mejuffer lïIeesters. Ze vonilen er illartha in itode.
lijke angst.

- O, lh vreesde, dat ge ook neergeschoten waart ! riep te jonge vrouw. We
moeten voortgaan. 'k Had nooit kunnen peinzen, dat oorlog zô was. En waar
mag Frans zljn ! Mejuffer Meesters en haar vailer zijn hier niet. Iemanil heeft
me geze6d' dal ze in ile kerk opgesloten nitten. Daar zijn veel gevangenen.

. Ziit Se hier alleen dan ? vroeg Jozef.
- Neen, nog enige vlùchtelingen zitten in de kamer.
. O, laten we vertrekken ! smeekte ook Hoornaert. 'k Ben hier geen minuut

gerust ! Ons leven is niet zeker. lllartha kinil, we hebbea zovoel afgezien !

Werkelijk bleef het zeer onveilig in het arme Aarschot. De Duitsers st*ken
nog steeds huizen in branil, plunderalen, roofilen,.dronken en brasten. Verschei-
dene meisjes eù vrouwen werden onteerd. Neen, het wes nog niet veilig in het
stedeke, met zijn rokenile puinhopen en uitgeplunderde huizen, cn wa&r rouw
hing over een honilerdvijftig neergeschoten burgers.

. Ja, we moeten vluchten, zei ook Lauwe, maar ho€, om niet weer in handen
van die beesten te vallen ?

Een der mannen in de kamer woonde nabij aarschot, en kende goerl de weg.
Hij stelate voor tot de avonil te rvachten en zou dan het groepje langs binnen.
wegen geleiilen. Dat was de beste raail en men bleef 't overige van ile ilag in
het huis. Lauwe gevoelde zich bekommerd om Frans Hoornaert. Deze was dus
gekwetst of gesneuvelal. of misschien afgemaakt. Maar hij v€rzwe€g tegenover
Marthe wat hij gehoord had. Er bleef toch nog hoop en waarom de jonge vrouw
die hoop ontnemen ?

's avonds vertrok het troepje langs de hof van een naburig huis. 't Geraakte
veilig buiten Aarschot, maar nog zou de tocht moeilijk zijn, daar el ook in de
omgeving Duitsers gekantonneeril waren. De vijanil hail Leuven bezet en moest
voor Brussel zijn. 't Belgisch veldleger was op antwerpen teruggetrokken.

. Als we toch maar te Steenhoeve geraken ! zei Hoornaert telheus.

DE KASTEELHEER

Boer adolf t egein moest bij ilokter Deblauwe zijn. De zoniterlinge geneesheer
woonile tegen 't bos. Hij hail er een schoon, ruim huis, maar dit . bleef steeds
gesloten, en Deblauwe zelf kwam zelilen in de.kamers. Hij leefde in een zijge-
bouwtje, weinig meer dan een afilak; ilaar at en sliep hii, cn niemanil was hem
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ln 't huislrouilen behulpzaam. Zclfs geen werkvtouw kwam er ile vloer ilweilen
of de meubels afstoffen. Deblauwe woonde er als een eenuame kluizenaar, schuw
van goâ.èlsdhap, familieleden mijilend, zo hij er tl beaat, wat eigenlijk nierrranil
zeker wist, en zich niet bekommerend om reinheid of orile. Hii was troûwens
heel weinig in zijn woning, want zelfs ln ile nacht ilwaalde hii iloor de streek.

Nu en ilrn toch f,rees hij bezoek on wel van voornâme lieilon uit Vlaatnse of
Franse steden, die zich in wanhopige gevallen, ten einile raad, tot h€m wêtdd9n.
Dan stonilen riituigen of auto's uren te wachten tot Deblauwe van tiin dooltoeh-
ten terugheerde, en het grote huis ontsloot, waar hij ile vreemilelingen in een

der kale, duffe vertrekken te wooril stond. Ziin naam was toch ver verspreid,
al meilen hem thans velen om zijn vies uitzicht

Iægein trof de iloktcr oniler zijn afihk aan. Deblauwe zat alan een withouten
tafel te schrijven Hii'*enkte ile boer plaats te nemen op een bank èn lrefktè
voôrt. L€getn keek eens rond.

. Mijn varhens zijn beter gelogeeril, ilacht hij. Wat een vuil kot voor zo'n
rijke vent !

In €eù hock lag ecn beil van bladeren. Deblauwe wilde geen andere leEerstealè
hebbon. ln een andere hoêk reikte een hoop eierschalon biina tot tegen de zol.
dér. Ieder kende de gewoonte van de ilokter om schièr uitsluitend op éieten'té
leven, ilie hij niet kookte, maar door een gaatie uitzoog wâarna hii de doppen
op een stapel wierp. l{erd deze te giroot dan moest Dillen, de Boskanter komen,
en de sehalen wegvoeren.

Soms at lleblauws op een hofsteile mêe, maar thuis bereiilde hij nooit een
warm maâ1, en boven ile haard hing dan ook alleen een geblutste, itik berrioktê
ketel, waarin hii nu en dan water kookte.

. Een aardige gast, toch, zei Legein bii zich zelf. En 't is niet uit gietighéiil,
dat hlj ao- armzalig leeft.

Debtauwe liêt hëm nog enige tijil wachten, maar smeet eindelijh zijn fri
neer €n vroes:

. Ehwel, baas, wat is er? Martha toch weer niet ziek?
- Neen, ik kom voor mij zelf. 'k Heb mijn voet bozêetal door op cen hooivork

te trappen
- Laat eens zien...
Ile boer trok zijn kous uit en toonile ile gezwollen rechtervoet.
. 't Eerste; wat ge hadt moeten doen was thuis bliivor, bromile Deblauwe.

En ge komt zelf !
. f4, a[ hinkenit... Maar 'k kan niet op mijn stoel blijven,
. 'k Weet wel, waariloor niet Ge maakt u zenuwachtig om ilie oorlog.
- Ehwel, ia, om te zeggen zoals het is.
. Jâ, baas, De oorlog gaat slechL De Duitsers zijn al te Brussel.
. M'n ziêler to Bnrslsel, itokter ?
- At seilert gisteren.

. Dn Luik ls nog niet genomcn !

- In do gazêtten, man, maar Brussel tist tocn al ver van Luik' hé. 't Gert
niet goeil"

. Zouden zc noSitot hier komen ?

. Wel ia...

. Vlucht gii, ilohtêr ?
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- Vluchten ? Nooit ! Ze kunnen me in 't bos ophangen of hier ilooil steken,
nnaar vluchten doe ik niet ! Zo baas, uw voet staat vurig. Rust nemen met'uw
been op een stoel En ieilere morgen en avonil de blauwe plek inwrilven mct
de zalf, die ik u geven zal. Verstaan, hé? In een week djt ge er van af.

- Zo langl
- Ja, als ge goerl doet, wat ik aeg, en analers kan het een maânt, iluen on

drie ook I

Deblauwe nam uit een kas een pot zall en tleeil er wat van in een iloosJc.
- Als ze op ls, zend er dan om andere, hernam hij, boos zich weer over ziln

papier en Legein begrrep, ilat hij niet langer bliiven moost.
Ilc boer glng trekbenend naar huis.
- Zenuwen, mompelile hij onilerweg. Ja, Langbaard.heeft getijk.
Dte verdoemile oorlog, en Martha ilie maar niet afkomt en (ms tonalêt niouvg

laat, en Frans, waar we niets van horen, en Gust nu weg, zou eetr mens er niet
zenuwachtig van worden? En attijit denken, dat het hier ook oorlog worilt

Wst verder ontmoette hij Angèle Debruin. Het mel'sfe bloosilc, etr knikte vcr-
legen goede avond.

- Dag miJn kind, groette Legein. Hebt ge al van Gust nieuws gehootil.
- Van Gust ? stamelde ze.
- To€, too, ik weet het wel alat ce samer verheert en itr kan't goeil vetalra-

gea. Hebt ge al van mijn iongen gehoord ?
- Noen, baas.
. Wij ook niet.
- Maar de pçst gaat, zo traag 't Is om spionage te beletten, aegt Ftee, ilc boile
- Je. Peins maar veel aan hem, en zie naar geen anderen !
Legein vervolgile zijn weg,

- Vreemil, mompelile hij, in g€wone tijil zou ik zeker tcgen die verkertng
getempeest hebben, en nu Gust weE is, bekijk ik ilat meisie ol een beetje als ons
eigen klnd. Ha, nu voel ik het, hoe gaame een ouiler e€n kinil ziet. Mijn goede
Gust ! Maar neen, hij kon niet thuisblijven. Iigaar zou Martha met Hoornaert
toch zitten ? Misschien komen ze met ile laatste trein nog af en hebben ze
nieuws van Frans en Gust.

Toen Legei:n zljn hoeve bereikte, zag hii een rtjtuig op de boomgaaril staan.

- De voiture van 't kasteel, mompelile triil Wat is er nu weer ?

't Kasteel Hooglinde stonil ilicht bij Steenhove, lnaar tooh op het gebieil van
sen andere gemeente, zoilat ile eigenaar en bewoner, buon Zweiler van lloog:
Iinde, zich reinig bemoeide met het dorp van burgemeester Venneulen.

Ilij h6al er enlge pachters en ook Legein huurde van hem een partli hnil.
De baron wanilelde voor het huis op en neen Blijkbaar was het hem blnnen te
iluf en te rokerig. IIii was een man van miilitelbare leeftiJil, meer gevrooÊrl dan
bemind, ofschoon hii voor zijn ondergeschikten zeer goeil was. Maar toch bleef
hii ale aristokraat, trots op ziin ailet, zijn stand, zijn ofkomst, zijn rljkilom.

Legeiû nam de muts in ile hanil en zei onileritanig:
. Gscien a,yonil, miinheer de baron. IVelk een oor u te zien. Ga toch binnen,

mijnheer ile baron !

. Bonsoirr klonk ile wedergroet. De bazinne mij gezetil in huis te gaan, mais
skson weer en wat gepromeneeril hien Ik moet u spreek
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Baron Zweder, die natuurliik ile taal van ziin volk slechts gebrckkig kcnile,
moest zoeken naar zijn platte ilialektwoorden die hii ats kind van knechtcn
en meiilen geleerd en door ziln omgang met pachters enigszins onderhouden
hait. Hii itapte binnen en zette zich op de stoel, ilie moeder Legein haastig met
haar voorsclroot afgestofil hatl.

- Eh bien, boer Legein, ik seffens de affair begin... Uw dochter Martha bliilt
nog provisoir thuis, hé...

- Ha, ia, mijnheer de baron, de tlag van haar trouw, moest haar man naar het
leger.

- Oui, je sais... Triste was dat... maar ainsi bliift zii ,provisoir thuis.
- Wat zou ze alleen op dat nieuw hof gaan iloen. mijnheer ile baron ?
. Non... zij beter thuis blijve... Kij hebt ook en anilere doohter... Berthe, tc

crois... noemt zii geen Berthe ?
- Bertàa, ia, rnijnheer de baron.
. Eh bien, mailame ele barones wil hebben een clame ile compagnie... GiJ ver-

staat wat ik wil zeg... Niet en servante... alah ee[ m&rte, neen ken mgar-
te, mais dame de compagnie... een demoiselle... Zli zoa daarvoor wil hebben
uw dochter Berthe. Verstaat kij ?

- Ge zouilt willen, dat Bertha op 't kasteel komt wonen, meneer ile baron ?

- C'est ça... mais niet maarte... demoiselle...
- Ja, ia, ;k versta het, mijnheer ile baron; niet als een maatte, maar om mc-

vrouw te dienen.
- C'est ça... Zii veel keld verdien.,. en ile kleers... en de eten.., en een dcmoi-

selle zijn. Zijt Sij t'akkoord ?
- Ha, dat is eigenlijk moeilers zaak, m[nheer ile buon.
. Eh bien bazin, kii verstaat wat ik zeg...
- Ja, mijnheer de baron... En 't is nog al een groot besluli om seffens ls of

neen te ?eggen, mijnheer de baron. ltij willen van eigen mevrouw gaarne ter
wille zijn, mijnheer de baron, maar wat peinst vailer ?

- Wel, nu Martha toch thuis blijit en de oogst binnen is ben ik er niet tegen.
- Ik precies ook niet, maar als ïee morgen het antwoord eens brachten ?
- Kunt kii nu niet ilecideer ? Enfin, toch morgen ook wel. Zo, koed bctaald,

en de kleers en de eten, zoveel ze wil, en een chambre voor haar... niet in ile
cuisine bij ile domestieks... Ene ilemoiselle... Zii een meiske met koede manier,
ik weet dat... en zij heel koed zijn in de chateau. Zo, morgen zek kii het.
C'es! ça... koeilen avond.

De kasteelheer stond op.
- Wat peinst ge van de oorlog, meneer de barcn ? vroeg tegein, oorilelend

dat de edelman beter op de hoo€ûe van de toestanil moest zljn ilan alle endenen
in tle omtrek. IVeet ge al, mijnheer de baron, ilat Brussel bezet is ?

- Oui... Maar dat is nikske, dat... Niet benauwil zijn... De Engelsen en dc
Français zijn nu geamiveerd...

. Ziln ze er, mijnheer de baron ?

. Certainement !

. V[aar, miinheer de baron ?

. Dat mak niet keweet zijn, maar keloof wat lk uek, zl| zifn kearrlveerd...
en jaak de Boche wek.

- Zouilen de Duitsers nog hier geraken, mitnheer de baron ?
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. Jamais ! Mais non... nooit, baas Legein... Hier koom, allons ilouc ...De krote
batailte nu komt en gij zien zult, de Boche wokloop, en de alliés naar Berlin.
Tout va bien.

- Allez, te beter !

De hoge bezoeker vertrok. lerwiil hii achterover lag op de kussens van zijn
sierlijk rijtuig, glimtachte hij om ile goedgelovigheid van ile boer. Baron Zwe'
der vaB Hooglinile wist maar al te wel, dat het met ile oorlog niet goed ging'
en pakte reetls in stilte enige valiezen Hi! zou de komst van de Duitsers niet
afwachten. Te Parijs, en zo noilig in 't zuiilen van Frankriik kon hii al ile tast
en 't gevaar iter bszetting ontvluchten. Maar €r moesten wakers op 't kasteel
blijven. Twee meiilen gingen rneer een lakei en de koetsier ook. De portier bleef.
Een derile meid'was van Ieper en zou wel naar huis lopen. OB ilie moest men
niet rekenen. Zo Inrii nog gauw iemanil uit ile streek in iltenst nam, 't liefst de
ilochter van een ilegelijke boer. Deze kon dan hellrcn, met de portier en de
timmennan het kasteel bewaken.'En baron Zweder hail aan Legein geilacht. Bertha hail betere manieren dan
de meeste dorpsmeisjes: z€ 'ras koket en kon missohien veel gedaan kriigen
van ile officiererr, want rlat er op het slot officieren logeren zouden, be$eep alc

etelman zeer wel. Legein was een van die outlerwetse, eerlilke en degellike
boeren met begrippen van trouw, en eens de taak op zich genomen, zou hij ziin-
doshter aanzetten ze zo lmg mogelijk te vervullen. Dat alles hoil ile baron mçt
zijn vrouw afgesproken. Pachters waren er immers om ilo ailel te tlienen En
hét loon zou hoog ziin. Boeren voelilen ook.het harde van de bezetting zo niet,
en çerilen niet lastig gevallen als edelen 't Gevolg van al deze bespre'kingen
was dit avonilbezoek op Doornhage geweest.

Bertha was niet in huis gekomen,
Baron Zweder mocht vooral toch niet Legein verontrusten, en ilaarorn sprak

hij van de te verwachten slag, die ile bondgenoten ile Russen te Berlltn zou
iloen ontmoeten. Kerstmis vieren in Duitslanils hoofilstail Dat voorspelten irm.
mers sommige dagbladen ook.

Bertha was niet in huis gekomen, toen ile kasteelheer daar zat Vrouw Lcgein
vertelde 't doel van 't bezoek. Het meisje luisterde eerst verbaasd toe, eu dan
gevoelile ze grote vreugile. Gezelschapsjuffrouw op 't kasteet ! Yerlost vu het
slafeliih boerenwerk, Opgenomen worden in een hogere stanil.

Ze temperile haar blijitschap om haar vailer, die met moeder't voorstel lrng
en breed besprak. En de ouilers besloten, het verzoek in te willigen Ze moch-
ten niet weigeren, meenile ze, en ook, 't was waar, ze konilen Bertha wel missen,
nu Martha thuis bleef, en de zomer voorbij was.

En tegen de nieuwe lente zou men vereler zien. Legein wilde ilus morgen ilan
maar Bertha naar't slot van Hooglinile brengen.

Iloor vreemde gevoelens bestorrnd stonrt het meisje yoor ,t raam in haar
slaapkamer. Àiaar 't kasteel ! o, wat een uitkomst ! rlaar kon ze Desmedt ont.
vruchæn en als 't waar wertl van die scheidins en hij haar begeerile, kende zc
tegen die tijit al haar manieren en was ze eren volkomen ila.me geworden De-
smedt moest nu maar wachten. Dan kon ze oôrdelen of hii 't waarliik meenal€
met ziin liefde. Om Frieit no:u ze zich niet meer bekommeren ! Hij moest zich.
zelf maar redden, koa in rle nacht verder vluchten. Brussel was tocb aarr het
einil der werelal niet en daar vond, hij ile Duitsers.
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Zo mtJmerile Bertha, verheugil in 't vooruitzicht van haar verhuizing. Mor'
gen keerilè lllartha zeker van haar reis terug. Die kon moeiler helpen. En ziJ

werd een'tlams. Zé hatl immers geen karakter voor de boeredoenlng.
Plots schrok het meisje en met moeite hielil ze een kreet iru Voor het venster

verscheen eensklaps een gezicht. 't Was of een schim uit ile gronil oprees. Ilet
gelaat nadçrile toô tegen de ruiten en Bertha blikte in een paÂr felle ogen Ze
trok zlch schielijk teTug. loen wertl 't haar iluiileliik wie daar stond.

Frieil ! De Duitser ! Tot hier vervolgde hij haar. Iilas het ile liefile tot haar,
of onrust over haar wegblliven ? O, hoe ilurfile hii I Vailer sliep voorzeker nog
niet.

Iloor, Frieil tlkte stil op het raam, Ze ging weer nailer en wenkte hem tc ver'
tiekken. Maar hij klopte luiilen

- 2'o lk vailer rlep ! dacht Bertha. Dan zal niemanil mii vertlenken hem nog
geholpen te hebben.

Maar dat plan stuitte toch tegen haar gevoel. Frleil was haar vrienil geweest,

ilie verkering zocht, toen hit nog vrij rondliep, die nu verklaarile niet te kttnn€r
vluchten om haar.

Stil openile ze't raam.

- O, El-we& ga toch weg,'t is zo gevaarliik ! fluisterile ze.

Hij iluwde 't venster verrler open en stak zijn hoofd naar binnen.

- O, g:a toch weg ! drong 't meisie angstig aan. Vailer slaapt nog niet.

- IVaar bteet ge toch ? vroeg hij met moeilijk ingehouilen woede.

. Ik kon niet komen, Fried.

. Drie avonilen.
- Neon, ih kon niet !
- Ce iiegt ! Zeg liever, dat se niet wilt.
- O, ga toch heen... morgen kom ik dan.

- Ge belooft het, maar ge komt niet. Ge wilt me van honger laten sterven of
verraden... Ho, ik weet het wel van Desmedt.

. Zwijg toch.

. En mii verstoot ge. Maar Frieil bleef om u, hoort ge 't, om u ...J4, uit lief.
ile voor u trotseerile ik 't gevaar, de dooil zelfg want vontlen te fre' ze zouilûn

[te vermoorden, de stomme, wilile boeren hier !

- Frieil, ik zal morgen komen, maat ga nu heen.

. lteen ! Laat me binnen !

. Ilier in ile kamer !

. Ja... Ik wil bti u zijn ! Gij zijt de mijne en Desmedt zal ik otnver stekenn
als 't moet. Gij zijt van mij en ik geef u niet op. Laat me binnen, zeg ik ! I+
haal me eten, en'laat ik u kussen en minnen ! 0, Bertha, 't is of er een vuur in
me branilt Die ilrie rvonrlen i'an wachten.

't Melsje sas raileloos van angst.

- Vailer zal alles horen, zei ze hlalf wenenil. Ge komt nlet blnnen.
. En ik wil het !

Eensklaps klonk er gptier oB dle weg.
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