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Nla,rtha Legexn en Frans Hoornaer!, url HouthuÆt Ln WesL-VLa&nderen. trouuen en-

Eele d.agen ùc,oî de eerslen were\daor\og F'rd"'tls Ls opgeroepen en uertrekt dad,eLlk na 4e
bruilolt om zîjn compo.gnrc te ueruoegen. Gust Leqexn, Martha't tlroer, meLd| zxcll
Aan &Ls arxjwil.lzqeî. Hun longste zu:tter BerLha,, xs beDrrcnd met een DuxtseT, t'rred ge-
na,amd, welke ezch uanneer hel oorlo0 geworden Æ, Ln hel bos ùerbelgt, De rtlke
I(rilue16enaar, Mzlnh.eer Desmedt. een lLxerelluiter, brengl BerLha's hoold op ,Lot met
z,xjn gesehenken en moote woord,efl. MûrLlLa uertrekt met naar ;chôonuad,e7 en Jozel
Lauwe. een d,orpsgenoot, naar Aarschot, oïn Fra,ns te bezoeken. De Dutt.se.rs zljn daar
en plund,eren de huæen en sleken ze rn br&nd. n0. handercl en ùxilttq qijzelaars gelttst,l-
teerLl te hebben. Het d,rxetal tro,cnl æ ontkonl,en zonde.r. b-rq,ns te llebbe,n gezxen Baron
zweder Dan Hooglinde uraaqî û,an boer Le(lexn ol Bertha op n.et kasl.eeL m,aç Æomen
wonen aLs qezelschapsdame ùQ,n d,e barones. 's. tvaclzls lcLopt Frted aan Bertha I Densler
en uelwi'lt hao,r (Lo.t ze hem niel tneil bP^oekt Ln he| bos

ze gelukl erin Fr\ed, te laten Dluchrcn en wordt 'é anderend.û.aas doar ha.aî fiLoeder
na,at 't kasteel Hooglmd,e gebracht. Ma&r lLeleTrlaal qerusl B BerLha nog nxet. Dokter
Deblauwe Ns ge0ond,en rnet een messteek 2n de schouders en Bertha neetl het tnes erkend
aLs d,at uan Fnecl, Intussen zijn Marthd, boer Hoarna,erl en Joeel Lauue terugge.keerd
Dan Aa,rsehot en uertelten hun uederD&ren. AngèLe Deb'|uxn, de L)erloolde us,n Gust Legetn,
komt op een aDond,'tDûndeltng de eerste ulanen tegen. De Duitsers beslulten te ouernd.ehten
oP de hoe\e u(ln beer Debrutn"

's Anderen'aags worden ze aangeDallen door Belgisclle urijwtlligers, er Ddllen zes
dod,en, d,e atuderen uord,en geoangen genomen. Bdron en ba,ron$ Zweder Dan Hoôql.inde
nemen d,e ulucht en l&ten Bertha als beudakster ud,n 't kasteel acllter.'s ADond,s aenast
Irried, hear op h.aar kdmer.

Vermits gij trouw onze wekeliikse Aflevering

leest, moet gii ook de Annie Hans' Korle Roman

lezen... Iedere wee!< een nieuwe titel :
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. Bij een getrouwile man, in zijn huis, terwijl de vrouw met 't kintl gevlucht

ls voor 't gevaar ! hernam hij. Ba, wat een slet ! En mij veinsfle ze lieftle !

- Alles was uit tussen ons... Gii ziit..'
- Een Duitsen Zeg het maar ! En wat ziit sii ? Een lichtekooi ! Of Iiegt ge

tt nog !

< Ik wist niet waarheen. 'k Was zo bang.
- Bang ! Daarom gingt ge nâar 't bos toen het tlonker was.
. Ik had tle dode gezien.
- Mijn landgenoot door uw soltlaten vermoord.
- Gedood in ile oorlog...
. Nu ja... En van tlie tloile waart ge bang. En rlaarom gingt ge niet naar uw

vaders thuis, maar naar dat van de smeerlap... van een getrouwtle, die zijn
vrouw wegstuurt om een boerenmeisje te verleiclen. En gij luistert naar hem,
en bedriegt mij. IIa, de tlagen van uw lief, hoort ge't ? Van uw lief... bah een
getrouwde... zijn geteld. Frietl wil .wraak. Om u bleef ik hier.

- Dat is niet waar ! Gij zijt bij de ulanen geweest ! Ge doet dienst voor uw
leger.

- 0, verwijt ge mij dat ? Die tliensten kon ik ook elders bewijzen, zonder
hier bij de domme boeren mijn leven te wagen. Uit liefde voor u bleef ik te
Steenhove en om u te beschermen als het leger komt, want ik weet het. tlat
er bij onze troepen veel mannen zijn, die Belgische meisjes onteren. Maar bij
Gotl, er hail een u moeten aanraken ! Dan zou een Duitser tegenover .een
Duitser gestaan hebben. En gij, ge berlriegt mij, ge zwiert met een getrouwile
rond, verlokt door zijn gekl. Ba, ge verkoopt uw lijf voor goud, en voor juwelen,

- Dat is niet waar !

- Hebt ge Desmedt rlan lief ?
- 'k Ging mee, omdat ik benauwd was.
- Ge liegt, ik zeg u dat ge liest. O, gij lichtekooi,-waarom zijt ge hem ilan

gaan opzoeken in het bos.
Bertha zweeg.
- Wat moet ik nu met u doen ? vroeg de Duitser. U vermoorden en uw lijk

uit 't venster smijten. O, als Fried woeilentl is, durft hij alles. Ja, its heb De.
blauwe aangerand. 't was omdat hij me niet verraden zou, en omdat ik niet
van steenhove vluchten wilde. voor u bleef ik, leefile ik als een beest in een
hol.

- Heb ik u niet geholpen, Fried ?
- Om me beter te kunnen betlriegen.
- 'k Hatl u toch kunnen verraden.
- Dat durfde ge niet, omdat dan ook uw schukl uitkwam. Verrleilig u niet.

Ge zijt e€n vod, de bijzit van een rijkaard. Ha, Frieil durft alles. Hij tturft uw
lijk uit't raam slingeren of zich ook een kogel iloor de kop jagen, hier in uw
kamer.

' o, jloe mij geen kwaarl ! snikte Bertha. 'k lvist niet wat ik rleerl. Desmedt
heeft me verlokt.

- AI lang, hé ?
- Ja....

- Toen we nog openlijk verkeertlen. Van mij liept ge naar h€m. En ik ezet,
bleef hier voor u.

- 0, vergeef het mij.
E5



- Ik kon ook alles uitbrengen, alles... tlat van Desmetlt, en tlat ge een Duit-
ser helpt. Wat zou Steenhove 4an zeggen ?

- O, doe het niet, doe het toch niet ! kermtle het meisje in hevige angst.
- waarom zou ik het laten ? Hebt ge mii niet schancelijk beilrogen. Frieil

durft alles. Drong ik hier niet binnen in 't kasteel.
- Maak me niet ongelukkig.
- Gij hebt het mij wel getlaan, Deze nacht wiltle ik het op ile ilorpsplaats uit'

schreeuwen, tot ze de vensters opentlen en luistertlen, het uitschreeuw€n, het
uitbuliteren : ile lichtekooi van Legein is bij Desmet in huis ! Er branilile een

vuur in mij. Mij schuwtlet ge ! Ik kreeg geen schuilplaats in uw kamer... ik
ben Duitser, maar bij Desmettt konilt ge een hele nacht bliiven. Daar was ile
dochter van Legein niet te fier voor.

Bertha zat geheel verslagen. De Duitser liep ile kamer op en neer.
- Wat moet ik iloen ? vroeg hii telkens weer.
- O, Ba heen, en vergeet me ! smeekte het meisie.
- Juist, ik weg, en alan zijt gij gerust, hé ? Geen straf voor uw ontrouw !
. Kon ik met u blijven verker€n Fried, nu 't oorlog is ?
- Ja ! 'k Zei a, dat de Duitse troepen zouden komen. Dan zullen er wel meer

met ons omgaan, rlie nu vatlerlantlslieftle huichelen. Hoort ge het kanon.
Luister... En ile man trok het raam open. Hoor maar, dat is ons kanon, en
't beukt Antwerpen. Niemantl buiten ons heeft zulk geschut. Enige weken,
enige ilagen misschien en Antwerpen valt, wat ze ook zeggen en schrijven...
De Duitsers laten zich iloor niets weerhouden. En ze komen ook hier. 'k Zel
het u, en ge ha-lt moeten wachten. Maar ge betlroogt me aI lang ! Ik had geen
goutl zoals Desmedt ! Wat moet ik doen ?

Dreigentl stonil hij \treer voor haar. Hij greep haar hanclen en trok 't meisje
ruw op, staarale ilan woest in haar ogen. Hij zag et wreed uit nu.

- 0, dood me niet, smeekte Bertha, ilie over gans haar lichaam rikle.
Ze haù willen roepen om hulp, maar kon niet, of tlurftle niet... De Duitser

duwile haar terug in de stoel. Fried hatl werkelijk de jongste tlochter van L€-
gein innig lief gehail. Maar hij was Duitser, €n een slaaf van zijn keizer en
diens militarisme. De sluwe kerel begreep nu, dat hij van Bertha partij trek-
ken kon en hij zou't niet nalaten.

- Luist,er, zei hij na een wijle, ik wil uw ongeluk niet. Maar ge zult me ilie-
nen zoals ik 't wil. ze zoeken me, en nog ijveriger ilan vroeger. rk verduik
me hier.

- Op 't kasteel. ?
- Ja op 't kasteel ! Of weigert ge ?
- Neen, neen !

. O, anders...! AIs gij in rte nacht naar Desmedt gaat, kunt ge met mij ook
wel oncler een dak wonen. Liefde begeer ik van u niet meer. Ik betrek op
de tweede verdieping een kamer. Gij zijt mijn meid, hoort ge 't, mijn meiil.
Ge brengt me eten en drinken en tloet de boorlschappen, die ik u opdraag.
Neemgt ge dat aan ?

. Ja, Frietl ! antwoorikle Bertha deemoetlig.

- Maar, ik waarschuw u, tracht me niet te verratlen.
. O, neen, neen !

- Ge kunt vrij naar 't tlorp gaan en ge zoualt er dus. alles kunnen zeggen.
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Maar Frierl is sluw. En alle maatregelen ziin reeils genomen' om in tlat geval

openlijk kenbaar te maken, ilat ge met Desmetlt verkeert en tle Duitser Frieil
geholpen hebt. En wat zoutlt ge tlan doen ?

Bij itie getlachte reetls kromp 't meisje ineen van angst'
- Afgesproken tlus ? En niet meer naar Desmeilt !

tr Nooit meer !

- voor mij zijt ge verloren, maar ik gun u niet nreer aan hem ook. Boven-

ilien, zijn ilagen zijn geteftl. u laat ik leven, maar de rijke schurk zal 't met

zijn lijf betalen wat hij mij ontstolen heeft. Nu laat ik u hier. Denk maar
eens over alles na. Ge kult me verraden, me overleveren aan tle domme

boeren of wrede Boskanters maar dan zult ge zelf uw ogen uitwenen.
- O, ik zal u niet verraden, Friecl. 'k Doe alles, wat ge wilt. Maar maak mii

niet ongelukkig.
- 't Ligt aan u zelf. Breng mii morgen om acht uur 't ontbiit.
De Duitser verliet tle kamer en begaf zich een verilieping hoger.
- Q, Here Gotl, wat ben ik nu, jammertle Bertha.
In een vlaag van woeste wanhoop wierp ze zioh gekleetl op b€tl. Ze tlrukte

haar gelaat in 't kussen, om haar hartstochtelijke snikken te smoren. Er is
een verrader op ile parochie. Die woorden folterilen haar... Lichtekooi, slet !
Hail Frièil geen gelijk -? Ge verkoopt uw lichaam voor gouil. Verileeil ze haat
e€r niet, om meesteres te wortlen daarwùar ze de wettige vrouw verjoeg ?

Eensklaps zag ze't beeltl van de bleke, treurentle Martha, tlie als €en do.
lende ronclzwierf. Da,t was de lieftle van een reine vrouw voor haar man. En
moeder en vader. De ilochter van Doornhage, de biizit van een lantleigenaar
en de verraarlster van't dorp.

- Och, Here, ben ik itat waarlijk ? vroeg 't meisje zich af. Hoe kon ik
't doen. En wat zouden ze allen zeggeî, als ze 't wisten, haar ouders, Martha
en Frans, Gust en AngèIe... andere vrienclinnen en kennissen.

En ze was geheel in de macht van €en Duitser, clie ze nu vreesde, omtlat hij
zo wreed kon zijn, een man ,die niet aarzelde Deblauwe neer te steken of op
ile zoekentle burgers te vuren. Hem moest ze dienen en slaafs gehoorzam€n,
verraad plegentl tegen haar land, tegen haar eigen broer, en zwaget, solilaten
van 't kleine leger, tlat zo heltlhaftig om de vrijheitl kampte. En zo lag de onge.
lukkige tlaar, tot over 't woud het morgenroorl van ile nieuwe ilag gleed.

Van Antwerpen rlreuntle nog steeds het kanon.

ONDER ZIJN DWANG

De volgentle morgen werd Bertha weer gewekt tloor het stampen op ile
vloer. Haar hoofd bonstle... haar gedachten waren verward.

- Och, Here, wat is er toch gebeurtl ! mompeltle ze. O, ja. Fried is boven..i

Plots herinnerde ze zich alles...

- 0, ilie wreeilaard ! Hij wiltle m€ vermoorilen. l{at moet ik toch tloen ? Ik
ben geheel in zijn macht. Wat moet ik tloen ? Zo is het geen leven.

Eensklaps werrl de cleur opengerilorpen. Frietl stontl tlaar. Bertha trok ilc
ilekens hoger op.

- wel, nog zo verlegen ! hoonile de Duitser. voor Desmedt waart ge 't nie$

hé ? Hebt ge miin geklop niet gehooril ?
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- Ja, ik kan niet oPstaan.
- Al veinzerij. De juffrouw zou willen bliiven liggen. Dat kan niet. Ge ziit

in mijn dienst.
- O. ik ben ziek.
- 'h IVil 't niet, dat ge ziek ziit !

Met een niltlige snak rukte de brutale kerel het meisje uit 't betl.

- Wees niet zo beschaamd voor mij. Bii tlie andere rvaart ge heel de nacht.

'k Zal u leren opstaan. Biunen tien minuten moet ge gekleed boven komen'

Goed begrepen, hé ? Maak mij niet kwaad.
- Fried, heb toeh tleernis ! smeekte ze.

- Die naam niet. Uw meester staat voor u. Ge weet, wat ik gezegd heb, en

ik verwacht u. Als ge Desmedt's slet kunt ziju, moogt ge wel mijn meiil wez€n.

De Duitser liet Bertha alleen. Met beventle handen greep tleze haar klede'
ren. Ze duizelile en moest steqn zoeken aan 't ledekant. loch span-le ae alle
krachten in en besteeg wankelentl de trap naar de tweede verilieping.

- Ha, ziet ge wel, als ge maar wilt, tlat ge kunt ! merkte de Duitser treite'
rend op. Nu rap mijn ontbijt : koffie, brood, hesp. Ik heb weinig getlultl.

Het meisje beilientle de ilwingelantl.
- Nu gaat ge naar 't dorp, horen wa,t ze vertellen, hernam Fried. Ge brengt

gazetten mee. En geen fratsen onderweg. 'k Heb gisteren medelijtlen getoond.

'k Had het recht om u te vermoorden. Maar ik wil u sparen. Desmetlt echter
moet er aan.

Bertha verliet het kasteel.
- Ge ziet zo bleek, merkte de portier op, Ziit ge niet wel ?

- (), ja... ik mankeer niets...
- De baron vraagt toch nog al veel van u. Zo alleen in 't kasteel.
-Engij?
- Nu ja... Maar alleen in die grote zalen... lVat nieuws zou €r zijn. Ilr is

ileze nacht weer fel geschoten, hé ?

- Ik heb geslapen.

' Ik niet veel. 'k Sta hier voor dat kasteel en een mens weet tocb niet, wat
er al gebeuren zal,

- Ik sa eens r'ap naar 't dorp.

- Doe 'naar. Tot straks.
- O, hij moest het eens weten, waaroul ik zo bleek zie, tlacht Bertha.
En weer mijmerde ze over haar toestanil. Kon z,e maat naar huis vluchten.

De hoeve, tlie ze gemin4cht harl, lokte haar nu zo sterk. O. verlost te zijn van
de wreedaartl. Maar ze kon niet, ze was aan hem geketend. Indien hij eens
sprak.,. of schreef !... Een verrader op ale parochie. Bertha nam de binnen-
paadjes om niemanrl te ontmoeten. En toch moest ze mensen uithoren, om het
nieuws te vernemen en spionnendienst te verriehten.

- Maar 'k zal hem leugens vertellen, mompelde ze. O, kon ik hem schrik
aanjagen, zodat hij vlucht.

Op het dorp zag ze de burgetneester.

- Vyel zo, nog altijtl op 't kasteel ? vroeg boer Vermeulen. En niet benauwd ?

. Vlraarvoor ?

- Kin{, ,t gaat liet goed bij a1twerpe1... De gazetten schrijven wel, ilat ilo
foten stanil houtlen, maar ze maken ons wat wij*
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. lVat ilan ?

- Och. de Duitser is te sterk. En hii heeft geschut, \ilaaraan 't onze niet
raken kan. 'k TVeet het van ecn soldaat. Veel iongens van de klas van veer'
tien moeten aI van ronal Antrverpen vertrekken. VVe staan er slecht voor. Blijft
gij op 't kasteel ?

- 'k Moet wel.
- Moeten, moeten... De baron spreekt gemakkelijk. Die is de pijp uit. Nu'

ieiler zijn goesting.
En Vermeulen begaf zich naar 't gemeeutehuis.
- Ja, ik moet, ik moet ! mompelcle Bertha. Maar nicnrantl weet waarom.

'k Beef al, als de burgemeester mij aanspreekt.
Ze slenterde wat rond. Dan belde ze bij Desrneclt aan. De lantleigenaar ileed

zelf open.

. Tiens, gij ! zei hij verwontlerd. Kom binnen ! Ge tlurft.
' De mensen kunnen maar denken, dat't een boodschap is voor vader...
- Pas op die vervloekte veldwachter met zijn neus als een hazewintl. Ik zou

liever naar 't kasteel komen.
- Ge weet wat ik gezegtl heb.
- Nog zo ongenadig ?

" 'h Meen het, Desmedt, ik konr om dc gazetten.

- Ge dient mijntreer de baron wel trouw... Maar er zijn geen bladen aan.
gekomen. De post list stil.

- ls de toestand d,an zo slecht 'j

- Nienrand weet het zeker.
- V lrrcht gij nret ?

- 'k Lal eens afloeren wat er gebeurt. En Sij ?

- Ik hl:jft op 't kasteel.
" Ziil tr. qek ? Bertha. ga met mij mee.
. Nu nrag ik wel vragen of gij gek zijt. Ge gaat toch naar uw vrouw.
- Neen. tn dat weet ge ook wel beter.
. Waar dan ?

' 't Kan me niet schelen, maar niet naar angèle. Laten we samen een plan
overleggen. 't ls toch oorlog. We kunnen elkander ergens ontmoeten,..

' zwijg daarover. Mijn ouders verlaten ? Maar 'k spreek er niet verder vatL
- Ge ziet zo bleek... Scheelt er u lets ?
. Neen. neen...
- Toe. laat mij eens naar 't kasteel komen.
- Desmedt, ik verbiêd het u ! zei Bertha heftig,
- Maar wararom zo hartl ?
- Ge begrijpt dat zelf.., trk moet nu heen.
. En geen kusje zelfs...
- 'k Ben niet in de stemming"
Het meisje vertrok bruusk. Ze keerde dadelijk naar het slot terug. Het kas.

teel stonrl daar eenzaam en Bertha voeltle dat ze daar haar onclergang vond..r
Aan het hek wachtte Angèle Qehruin op haar.
- Wat komt die me weer lastig vallen ! mompeide Bertha.

Ze veinsile echter vrienitrschap en zei op luchtige toon i
- Gij hier ?...
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. Ja... Zeg, ik heb een briefje van Gust gehatl. Een soltlaat bracht het.

Gust zal vandaag in ile statie van Torhout passeren. Ziin troep moet naar
Frankrijk. Ik ga er heen. Gaat ge mee ?

- Neen, ik ben te moe... Ik heb geen goesting en 't is zo ver ook.
- Kom, zo ver is 't niet. En goeil weer. We gââ11 s&ûlerrr
. Neen, ik heb geen goesting...
- 't Is toch uw broer...

- Hij zal liever u alleen zien..,
- Neen, want ik ga het bij u thuis zeggeî, zoals Gust vroeg. En uw ouilers

zullen hem voorzeker willen zien...
- Vatler kan niet weg met zijn voet. Maar ia, ga het zeggen.

- Dus ge veranalert niet van getlacht...

Bertha liet zich niet overhalen. Ze kon het Gust's verlooftle toch niet zeggen'
ilat Frietl haar diensten noilig had, en ze spionneren moest voor een Duit-
ser, tlat ze niet vrij meer was.

Angèle ging dus heen en Bertha begaf zich naar boven.
- O. ge ziet er al beter uit, spotte de man. Een morgenwantleling iloet zo

goeil. En waar zijn de gazetten ?

. Er zijn er geen aangekomen. De post ligt stil.
- Liegt ge niet ?
. 't Is de zuivere waarheitl...
- Nu, tlat is een goed teken, als ile post stil liet. Alles valt stil, wat niet

Duits is.

Frieil keek haar vlak in ile ogen en't meisje gevoekle zich als elen gevangene
onder die blik.
- En nu het nieuws ?

- Er is geen

Nog staarde hij Bertha aan en greep haar ilan ruw bij ile arm.
- Wortlt ge ook als meitl ontrouw ? vroeg hij nijilig. Eerst als lief, nu als

meiil. Ik wil het nieuws weten.

- Ze zeg.gen wel, ilat 't niet goetl gaat te Antwerperr, maar niemanil weet het
zeker. Ik moet u toch geen babbelarij vertellen, niet waar ?
- En wat kwam dat meisje doen ?
- AngèIe Debruin ?

- De naam iloet er niets toe. Komaan, verzin geen leugens ! Zeg alles !
Bertha verteltle de waarheiil.
- Maar dat is juist belangrijk nieuws, hernâm Frieil opgewonalen, zeer be-
langrijk nieuws. Ge moest dat uit uw eigèn begrijpen. Luister ge gaat wel
naar Torhout. En ge hoort uw broer uit. Hij kan vertellen hoe het te Antwer-
pen gaat! Wacht, ik zal een lijstje van vragen opmaken en ge zult me die
allemaal beantwoorilen. En ge kunt een brief te Torhout posten ook ! Wel,
wel, 't treft goetl samen.

- De post gaat immers niet meer

- Vertluiveltl ! Nu ja, ilan vintl ik er wel ie,ts anilers op. Zet u tlaar of kleeil
u vast aan. En tlenk aan mijn wapens. Ik kan u breken, Bertha Legein, vergeet
het niet !
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NAAB TORHOUT

Bertha besloot eerst naar huis te gaan. Misschien trof ze daar Angèle nog
aan. Als ze zich nu alleen naar Torhout begaf, moest haar geilrag al zeet zorl.
derling schijnen; het meisje gevoelile vr€es voor vertlenking, juist omtlat ze
zich schuldig wist. Toen ze nloornhage zag, schoot haar gemoetl vol. I)aar was
ze gelukkig geweest, en dat geluk had ze door haar zucht naar een hogere
stand, naar ilijkdom en pracht, verstoord. En wat was ze nu ? Kon niet rle ge-

ringste veehoeder baar zijn afkeer in 't gelaat uitschreeuwen.
Bertha drong de tranen terug en beheerste zich. Men moest haar onrust en

angst niet zien. Toen ze ile keuken binnentrad, riep Legein, ilie zich juist
geschoren hatl :

- Ha, ge kent de weg toch nog. trk ilacht, tlat ge te fier waart om nog bij ons
te komen.

- Maar vader !

- tra, ja, ge hebt hoge streken. Ge wilt zelfs uw broetler niet ontmoeten. Is
Gust u ook aI te min ? I{ij moest zeker voor de mailemoiselle van het kasteel
officier of generaal zijn. Ik kan haast niet op mijn voet staan, maar Deblau-
e kan morgen tempeesten zo veel hij wil, ik trek naar Torhout. M'n jongen
zo ilichtbij zijn, en ik thuis bltjven zeker.

- Ik ga ook mee, vader, sprak Bertha stil.
- En met Angèle wiltlet ge niet...!
' Dat was een eerste getlachte...
- IIa, ge hebt toch ook ingezien hoe lelijk het zou geweest zijn, moest go

thuis blijven. 't Kan rle laatste keer zijn, ttat ge uw broer ontmoet.
Bertha gevoelde zich ellentlig.,. Vader moest het eens weten, datze niet om

Gust naar lorhout ging, maar Fried, een Duitser er haar heen dreef.
Ja, haar broer kon vallen... En juist daarom schaamde ze zich hem te ont.

moeten, rvant ze werkte tegen hem en 't dapper Belgisch leger.
' wel, tlat doet me nu toch plezier ! riep vrouw Legein, die uit haar slaap.

kamer kwam. ze had zich gekleetl en stoncl ilaar in 't beste gewaad, met de
goutlen oorslingers en de zware broche aan, zoals ze vroeger naat ,t tuinfeest
te leperen, de ommegang van Rozebeke of de Bloetlprocessie te Brugge trok.

- Ik ga mee naar Torhout, zeihaar dochter.
- O, 'k wist het wel, tlat ge niet thuis blijven kondt. Martha gaat ook mee,

't ârme kintl. tHaar wat ziet ge bleek. Ziijt Se niet wel ?
- Ja, heel wel rnoecler !

' Vindt ge 't ook niet, vader ? hernarn ile boerin bezorgd.
- Bah, ze heeft missehien van tlie witte bucht op haar gelaat gewreven, lijk

tle barones cleed ! AIs ge ook op een kasteel woont, hé ?
- Dat is vader weer...
- Is Martha haast gereetl ? IVe vertrekken seffens ! zei de boer.
- Ik zal eens ga'an... Zehaopt nog nieuws van Frans te horen!'t Is toch een

triestige tijtl !

Vrouw Legein ging even weg €n keertle met haar outlste dochter terug.

Martha was bleek €n vermagerd, en de mensen, die beweerilen, dat <<'t ver.
tlriet in haar ogen zwom > overdreven niet.

Ze groette haar zuster vrientleliik enzeia
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- 't Is rriet schoon, rlat ik nooit eens naar Hooglinile kom, maar 'k heb geen
goesting.

- En 't zou haar toch zo'n deugil iloen, verzekerile rle boerin. Ze ilwaalt hier
altijit als een geest ronil. En er kan toch nog goed nieuws van Frans komen...

- Maar ja ! riep ook Legein. Niet alles te zwart inzien ! Er blijven nu veel
families zonder nieuws van hun soltlaten. De jongens hebben ook wel wat analêrs
te doen ilan naar een vergelegen postbureel te lopen. De een of andere dag zal
Frans wel gezond en kloek voor ons staan.

- O, God kon dat waar zijn ! En hijna smekencl als in een gebetl klonk
Martha's stem bij die verzuchting.

De meester van Doornhage hinkte pijnlijk naar buiten.
- Niet te haastig ! vermaande zijn vrouw.

- 'k Ben niet haastig... En heel die verwenste poot mag afvallen, als ik mijn
jongen maar zie !

't Gerij reed de boomgaard af en cle straatweg op. Wat verder waehtte An-
gèIe Debruin.

- Tiens, Bertha is er toch ! riep ze oprecht blij.
- Ja. we zullen wat nauw zitten, maar de soldaten zien al meer af, en al was

mijn < Bruine > niet goed genoeg voor 't leger, trekken kan hij als de beste en
nog wel lopen ook ! Vooruit, ge gaat naâr uw jonge baas !

Men rêed langs hoefjes 'en hutjes, langs 't nog vredige land van Vlaanderen,
ilat weklra het toneel van gruwelijke drama's worden moest. De bomen, strui-
ken en hagen kregen reeds tinten van tle herfst, maar schenen na de helle zo-
merkleuren er nog te schoner om.

Angèle srak blijmoeilig met de ouclers van Gust, want Martha zat in tlroevig
gepeins en ook Bertha scheen afgetrokken. Niemanil vermoedde dan ook. hoe
hevig de jongste tlochter van Legein gefolterd werd. Wat drukte de schulil nu
,waar op haar. Nooit had ze't ellenilige van haar rol zo sterk gevoeld als juist
thans. nu ze getuige was van de liefde harer ouders, zich nog inniger uitend,
juist omdat hun zoon als soltlaat een onzekere toekomst vol gevaar tegemoet
ging. En zij huicheltle lieftle voor haar broeder, om haar verraderswerk te
kunnen verrichten !

Na een rit van een uur bereikte 't gezelschap Torhout, het stille stadje, elat
alleen eens even door ulanen opgeschrikt was. Legein spancle uit en vroeg of er
nog geen trein met soldaten aangekomen was.

De mensen wisten nietç van een trein at. ze begaven zich dan in 't gebouw
zelf. Een ambtenaar zei, dat hij niets zeg'gen kon en toch niets zeggen mocht
ook.

- Ziet ge ons misschien voor spionnen aan ? riep Legein nijrtis.
. Neen, neen. maar militaire zaken moeten geheim blijven !

- Outlers zouden dus hun zoon niet mogen zien ! En misschien voor de laatste
keer. En ik weet, tlat hij komt.

- lTel, wacht dan !

En weer gevoeltle Bertha haar grote schultl. want Jai tlie ambtenaar hanileltle

verstanrtig door voorzichtig te ziin. Bii ilit groepie Vlaamse mensen was et een.

tlie voor tle vijantl luisteren kwam.
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- lTel, we lrebben rte tijil en we wâchten ! besloot Legein. tr{'e wachten al is
het tot morgenavoncl. Dillen is een goeile rvaker. Ja, ilikwijls komen die trei-
nen in de nacht.

- Maar dan zullen we hier toch buiten moeten. meende zijn vrouw.
- Dan ga ik tegen de palissade zitten.." tla, mijn jongen, als gij hier passeert,

zo naar me uitzien en me niet vinden... En atrs we dan later eens slecht nieuws
kregen zou ik clan niet ziek worden van zelfverwijt en wroeging. [Iet ware een
onvergeeflijlçe dooclzonde voort te gaan. Gust heeft 't onmogelijke geclaan om
het ons nog rap te laten weten ilat hij hier passeeren gaat... en wij zouden
geen beetje geilulil hebben ! En als die rrent met zijn rode klak op, me nog
eeirs wat zegt van spionnen, sla ik hem op zijn kaak, dat zijn hoofil ronililraait !

Alsof een vader sigen vlees en bloeil verraden zou !

't lVas Bertha of rnen ecn lnes in haar reeds gewond hart omlieerde.
De mensen trleven in cle wachtllamer zilten. Na een poosje deed moeder haar

liorf open, want... buitenlietlen gaan nooit op reis zonder voedsel rnee te nemen
en.ze hebben gelijk ook. Als er een trein binnerrreed, egn losse lokomotief aan-
stoomde, sprong l,egein recht en strompelcle hij naar de deur, om door het glas
te kijken.

l{aar eensklaps ontstonrl eetr groot geilrang.

- Soldaten, soldaten ! klonk het...
Ben trein stoomcle binnen... uit alle ramen staken hool'clen... IlIen zong en

riep, De mensen snelden toe met broocl, vlees, hesp, kaas, vruchten, tatrak...
- W,'e moeten er ook zijn, zei Legein... Fla, ze laten de cleur gesloten... Kom,

al buiten !

Een stuk pallisade u,as al verbroken. ft{en kon het volk niet bedwingen.
- Daar is Gust ! riep Angètre...
De soldaat rvas al uit tle trein gesplongen... opgewonden begroette hij allen.,.

't was een roerend rveerzien... Nloecler weende... en dan Iachte ze weer. vader
rvas ook zeer aangedaan. Marfira vroeg naar nieuws van Frans, rnaar Gust u",ist
niets...

[en uur later reed de familie terug... Bertha en angèIe rnoesten een eind
voor de hoeve uitstappen.

- Korn thuis slapen ! drong de boer tot zijn ilochtcr aan. lvat wilt ge nu np
dat eendelijh kasteel iloen ! 't Zaltoch niet weglopen.. Vader, 't is mijn post I

- Ge moet 't weten, tot het mij toch zal vervelen. De barou zei me, rlat ik
triet barag zijn moest voor die Bochen, ehwel, hij rnoet ze d"an ook niet vrezen!
angèIe, de komplimenten thuis ! Bertha, slaap wel, en arrangeer daar de zaken
en kom dan naar Doornhage.

- als ge u niet wel gevoelt, blijf er dan zeker niet, vermaande moeder. Ge
ziet er ziek uit.

De twee meisjes staptcn heen. Angèle sprak over haar verloolde. Bertha was
blij, toen ze haar verlaten kon. Eindelijk was ze al.leen... o, 't was eén gruwe-
lijke reis geweest ! Nu moest ze de troepen, waartoe haar broecler behoorde,
verraden.

- Ik kan niet, o God, ih kan niet ! kermde ze. IVat is mi.jn leven nog waard l
Zc blecf aan de grote watcrput van een rveide staan
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- Ik ga me nog versmoren! snikte ze. Vfare tle tlootl niet't beste... O,'k ben
zolaag en laf, een slet, een spionne, een veruaadster !

't Vfater lag ilaar stil...'t Beloofile rust,'t einde van al cleze folteringen, van
ete pijnbank, waarop Fried haar telkens weer neersnakte...'k Kon zo toch niet
blijven duren ! Ze grng er immers tlooil ontler... Telkens opgeiaagil worden, als
een beest ! 't Moet eens uitkomen.

En wat kon 't haar nog schelen, als ze uit tle put opgehaalil en op 't kerk'
hof begraven wertl. Bertha kromcle zich als in hevige piin. Eensklaps zag ze

het beeld van haar moeder. O, tlie goede moeder ! Ze haù al zo veel vertlriet om

Martha en Gust... En nu tlit nog ! Als men 't haar zeggen kwarn, ilat Bertha
veralronken was...

- Neen... 'k tlurf niet, o 'k tlurf niet ! kloeg't meisie.

En ze ilacht aan de hel met haar vlammen, waarover tle pastoor zo ilreigenil
sprak. Maar haar leven was reeds een hel.

- Neen,'k tlurf toch niet!... En Bertha vluchtte gejaagd heen en bleef pas

aan de poort van Hooglinde staan, om aclem te scheppen. V9at later ftad, ze

binnen. Even spmk ze met ile portier. Duizetrig stapte ze naar boven.
- Zo, einilelijk terug ? vroeg Fried. Waar hebt ge zo lang gezeten ?
- Te Torhout...
- Dan hebt ge wel veel nieuws !

- Geen ! De trein is niet gekomen ! Eensklaps nam Bertha zich voor niets te
vertellen.

- Is de trein niet gekomen ? herhaaltle de man spottentl. Dat is jammer voor
het lief van uw broer, of is tlie aI zo trouw als gij misschien ? Ge ziet er moe
uit. ..

- O, 'k zal nog neervallen !

- Nu, ga dan maar slapen. Goerle nacht !
Bertha verbaasde zich over zijn vriendelijkheitl.
- Ge kent de voorwaarden, zei ile Duitser nog. Uw kamerdeur niet sluiten.

Ik moet u elk ogenblik van de ilag of tle nacht kunnen roepen ! Ga nu maar !

Het meisje ontkleedde zich zelfs niet. Ze wierp zich datlelijk te betl. Plots
schrok Bertha wakker. Iemand drukte een hanal op haar mond.

- Ik ben het, Fried, fluisterde de ilwingelantl. Niet roepen of tieren...
- O, wat ben ik nat I zei het meisje.

- Ja, ge sliep't zo vast, dat ik maar een kan water over u uitgegoten heb.
Frietl laat zich niet beilriegen. Hij ziet het als iemand liegt. 'k Wikle u wat
rust gunnen. Ge hebt nu vier uur geslapen. 't Is miililen in de nacht en we zijn
hier alleen. Nu kan ik u de kleren van 't lijf rukken en zo op straat jagen !

En bij Gocl, ik zal het doen, als ge me niet onmidtlellijk tle waarheirl zegt. Wat
hebt ge te Torhout gezien.

En 't tluurile niet lang of tle Duitser wist alles.

- Luister nu.goed, zei hij ilan. Ge laat me door een zijtleur buiten. Ik bliif
twee of tlrie tlagen weg. Ge leitlt uw gewoon leven, maar konkel niet tegen mii.
lk zal alles weten, wat hier gebeurd is, en rile€, zo ge me kwaatl maakt. Sta
op... en wacht een ogenblik op rle gang.

Even later keertle tle Duitser terug, gehultl in tle rokken en ile kapmantel
die Bertha hem in't bos bezorgd hail

tt



- k Zal nu uw nieuws gaan vertellen, waar 't bekentl moet zijn, zei hij. Ik
behandel u dus genatlig, want ik kon er u wel heenzenclen. Denk aan mijn ver-
maning ! Eu leid me nu buiten.

- Toch twee ilagen alleen ! mompeltle Bertha, toen de Duitser verdwenen wâs.

Eerst slapen en dan nadenken. Zokan 't niet bliiven duren.
Ze huiverde in haar natte kleiling en verschoontle zich haastig. Afgemat naar

geest en lichaam liet ze zich dan op 't beil van tle barones vallen, in ile rijk
bemeubekle kamer, welke haar echter nu zo vreseliik toescheen.

EEN BENAUWDE NACHT

. Vrouwtje, tlat verdomtl kanon wil maar niet zwijgen, hé? zei Jozef Lauwe
tot een vrouw, die diep in haar mantel gehukl was. 't Is zeker om het niet te
horen, dat ge de kap omhoog draagt | 'k Zoa ook mijn wintermuts.willen aan-
doen, om tle oorlappen neer te trekken"

De knecht van Desmedt kwam van Lichtervekle.
- Ja, 'k haast me, want er kunnen altijd ulanen rondzwerven, hernam hij.

Die tluivels doen lijk de uilen, en vliegen liefst 's avonds en 's nachts uit. Maar
ge zegt niet weer...

De vrouw maakte een gebaar rlat ze doof was.
- V9el, ilat is tegenwoortlig nog 't beste ! beweerele Lauwe. V[e vernemen toch

maar alleen slecht nieuws. Er zijn Fransen langs Torhout gerealen, en ze moes.
ten naar Antwerpen. Maar ze bleven rontl Gent hangen en borstelen nu daar.
Zo tle Duitsers naderen ! Maar ik kan dat alles zo wel aan ilie boom vertellen !
Wie mag rlat wijveke elan wel zijnlzei hij bij zichzelf. Ik ken de meeste men.
sen van de parochie, uitgezonilerd toch een hoop kwezels, ilie ik liever van heel
ver zie dan van dichtbij.

De vrouw hield het hoofd afgewend, maar Jozef staarde haar in 't gelaat.
. Mijn ziele Gotls, 't is een vent ! riep hij uit.
- verraatl me niet ! klonk het eensklaps en Friecl, want hij rvas ale vermomde,

hielil Lauwe een revolver oniler tle neus.
De jonge man sprong verschrikt achteruit.
- Frierl ! riep hij.
' Ja... Maar ge ziet, dat ik nu meester ben. rk kan u neerschieten I k zal het

niet iloen, want ik haat u niet ! Toch zou ik om mijn leven te reiklen voor
niets terugtleinzen. Zie ! Ik ga 't bos in ! Moei u niet met mij, Lauwe !

De Duitser vervolgtle zijn weg en in de ilreef zette hij 't op een lopen.

- Wel, moet ik nu lachen of schreeuwen ? mompelile Jozef. Die vervloekte
Duitser rloet spionage. En ik sta ilaar als van ile hantl Gotls geslagen tegen-
over hem. Hem achterna lopen ? Wat kan ik tloen ? Mijn vuist is maar een
slecht wapen tegen zijn revolver. 'k Ga het toch aan Dezutter vertellen.

Lauwe trok recht naar ile dorpsplaats. Hij trof de velilwachter thuis aan.
- Sjampetter, zei hij, 'k heb Frieil gezien.
. Ziit ge zot ?

- 'k Peinsile 't eerst ook, dat ik stapelgek gewortlen was, m&ar n€en toch,
'k heb ze alle viif goert bijeen.

- Frieil gezien !
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. 7,o wùar als ik u zie. Verkleed als een wijf, met een kapmantel aan. 't Was

aan't bos... niet ver van Lootens weide. En'k had al een minuut of viif tegen
tte schoelie gesproken. Hij gebaartle zijn eigen tloof. 'k Keek dan eens in z'n
gezicht, maar hij stak een revolver tegen het mijne. Zo, wat kon ik anders
doen, rlan hem laten. Hij trok 't bos in.

- 't Gaf een jaar van mijn leven, als ik hem vangen kon'
- Pas op voor hem. Antlers zou hii wel eens al -le jaren van uw levetr kun'

nen pakken.

- Verkleed als vrouw. Hij heeft helpers, Dat is toch laf t'arl eig:en volk .On

tlaar staat tle ilootlstraf op.

- Wisten we maar wie.
. Bn ik ben hier alleen.
. En mijn meester ?

- Die blagaaimaker !

- Kommand ant. Zie, ik wilde tlat hii Friecl eens tegeu kwanr.
- 'k Zal de soldaten en gendarmen verwittigen. Er zijn nu soldaten te lepe-

ren toegekomen ook. De vluchtelingen zijn uit de kazernes weg. Maar 't is een

blincl zoeken achter zo'n sluwe loeder. Verkleed als vrourv. Ge moet clus uiet
vragen of hij spionneert. 'k Zal naar leperen telefoneren... Ik vrees toch, tlat
we al gauw de streek vol Duitsers hebben. De Frqnsen zijn bij Melle op de
sloebers gestuit.

Ik dacht het al, dat 't kanon ilichterbij klinkt. Misschien lopen tle Duitsers
thar in de val.

- Ja, ia, in de val. Al schone woorden. Nu is het, dat er 30.000 Fransen te
Beverlo zitten, dan weer liggen er 100.000 bij ile Kemmelberg. Maer ik zie
toch wel, tlat de Duitsers overal vorderen.

- Ja, te Diksmuiile verwachten ze 8.000 Belgische soltlaten. 'h Ben er deze
noen geweest.

- Van waar komen rlie soklaten ?

- Van Antwerpen.
. Wat Iletekent tlat nu ?

- Dat 't leger terugtrekt, Nu zeggeî ze, dat Engelsen hun plaats innemen.
Enfin, wie leeft zal't zien. Ik ga telefoneren. -'k Zou toch willen dat Fried
eerst nog zijn loon kreeg. Die smeerlap. Eerst hier rustig wonen en nu ons
verraden.

Intusse,r was de Duitser veilig door een zijpoortje op ttooglinde aangekornen.
- Rap terug hé ? zei hij tot Bertha. Ge hatlt me liever niet weer gezien. Och

meisje, 'k Zal al gauw vrank en vrij op straat lopen. Antwerpen valt. De Bel-
gen trekken al af. En uw Franse mariniers vechten bij Gent, ile sukketraars.
De Duitsers gaan waar ze willen. Kontlen ze Frietl maar vangen. Maar straks
buigen ze voor Frietl. Straks hebben ze Frierl nodig. Mijn tijil komt wel.

De kerel wreef zich in de handen.
- Niet bij Desmedt geweest ? vroeg hij.
- Neen.

" 26... Wel, ik heb over hem getlacht. Morgenavontl moet hij sterven.

- O, Frietl toch !

- Geen naam rueer, hé. lVlorgen boet hii met 't Ieven Yool ziin ilaael" HiJ
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heeft me mijn verlooftle ontnomen. Dat vergeef ik hem noolt. Morgenavond
zult ge hem hier lokken,

- (), ik kan niet, ik kan niet, iammertle Bertha.
- Ik wil het. Morgenavond spreekt ge hem van liefile. En hii komt hier, om

te genieten en loopt recht onder mijn ilolk of revolver. Mein Gott' welk een
wraak. Die wil ik hebben. Ja, 'k heb er over nagetlacht en zo moet het gebeuren.

- Niet in 't kasteel.
- IVel in 't kasteel. Geen haan, die er naar kraait. En ban binit ik een touw

aan zijn voe,ten en samen sleuren we hem in ile nacht naar 't bos. Daar laten
we hem liggen. Dan hebben de ulanen't gedaan.

Bertha kromp ineen van ontzetting.
- Ga nu slapen, gebood Fried. Ik wil alleen zijn en wijn drinken. Ja, ilrin-

ken op de dootl van uw lief en op de overwinning van de Duitsers. Slaap goed

en rust uit, want morgen wacht u e€n zware taak. Hoor 't kanon. Weer al
tlichter bij. 'k Zal't raam openzetten en er lang naar luisteren. Die onnozele
Belgen, om oorlog tegen ons te willen voeren. lVe zullen 't hun inpeperen.

't Wertl voor het meisje een vreselijke nacht. Frietl zou zijn plan doorvoe-
ren. 0, nu kon ze 't al geloven, wat ze van Duitse wreedheilen vertelden.
Frietl ook toonde zich een tlwingeland, die vermaak zocht in ile misdaarl. En
wat moest ze doen ? Desmedt hier lokken en hem leiilen in ile klauw van
zijn beul.

- O,'k kan niet,'k kan niet.

't lVerd Bertha te eng in tle kamer. Ze stond op en openrle 't raam. Dof
beukte 't geschut. Over het park en 't Houthulster bos lag plechtige stilte..,
Beneilen't meisje grijnsde de diepte...

O, als ze zich vallen liet, tlan was 't alles uit. Ze boog zich voorover... Eén
beweging en 't was gedaan. Ze kon morgen niet gehoorzamen efi weigerde ze,
dan kwam de ontdekking van haar verraad en de straf. Dan moest ze ook
sterven. Verrailers werden neergeschoten. 't TVas immers oorlog.

Dieper boog ze zich. Toe, een beweging maar. Op 't hooftt z,otr 7,e neerStui.
ken... Moeiler. Maar zou moeder nog niet meer lijilen, als haar tlochter door
g€ndarmen weggebracht werd. Een die eigen bloed verried. Een ogenblik rlurf...
ze kon de ogen sluiten... 't Duizelile toch aI in haar hoofd... Morgen Desmedt
hier lokken, hem zien vermoorden... En ilan een touw aan zijn v oet... en
naar't bos sleuren. o, heilige Maria... dit eiste hij van haar. Dan liever ster.
ven... Eén beweging en 't was uit. God zou 't haar vergeven. ze deed, het als
een boete voor haar schuld. ze was arm en ellendig, verlaten en eenzaam. ze
hail diep berouw over haar kwaad...

Goil zou haar barmhartig en genailig zijn. Ernstig wikle ze een akte van
Berouw verwekken... Hoe was dat ook. De woorden warrelclen iloor haar bon.
zænil hoofil... Een <<onze vader> dan maar, <rvergeef ons onze schulilen>.
Neen, zo begon het niet... <t Leid ons niet in bekoring >. Maar tlit was te laat.
7'e hrd bekoring gezocht. ze had't kwaatl bemintl en verging er nu in.., Een
beweging maan Boete doen... Eensklaps weril Bertha achteruit gerukt en op
de vloer geslingertL

- 'k Heb u gezegrl, ilat ge moest slapen ! zei Frieil met iloffe stem. Ziet ge
uit, of uw lief niet komt. Morgenavontl komt hij.
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. O, Fried, iloe 't niet. Ge vermoortlt me. Om tle liefile Gotls ,heb tleernis.
Wanhopig ornklerntle ze zijn knieën...
- Doe het niet ! herhaaltle ze snikkend. 'k Vraag 't nie't uit liefde voor hem.

Maar't is een moord... en zo wreed.
- Wat ileetlt ge aan ilat venster ? lk zag u van boven.
- Ik weet het niet !'k Moet lucht hebben...
- Ga te betl !
. Ik kan niet slapen. Zeg eerst ilat ge 't niet meent. Bij tle wontlen van

Christms... iloe het niet.
- Zwiig met die vrome woorden. Ge heb,t me betlrogen !
. Ja... maar vermoord hem niet... hier toch niet... bij mij niet !

- Om u bleef ik te Steenhove. Om u alleen... en gii tleetlt ttat... sij leeft met
een getrouwtle. Ik was een Duitser.

- Ik hielp u toch.
- Uit ileernis. Ik wil geen deernis. Een Duitser veracht cleernis. Die wil

meester zijn.
- Ge vroegt toch om meilelijden...
- Zwijg. Ik vroeg trouw, maar die kentlet gij niet. Ga nu te beil... We zul-

len morgen naaler spreken...
- Ge zult het niet tloen.

- Mein Gott... weet ik het, wat ik zal iloen. Slaap nu. Dat venster moet ilicht
blijven.

De Duitser was toch gesehrokken, want hij hail ile wanhopige betloeling van
het geterroriseercle meisje begrepen. Uit zijn raam had hij haar beweging ge-

zien. Zo ver wilile hij het niet laten komen. .

- Denk er aan, dat ik u bespieil, waarschuwde hij nog. Ik kan toch niet
slapen. Hoor, mijn lantlgenoten strijden en overwinnen.

Bertha legde zich weer neer... Ze werd. kalmer nu. Frieel zou misschien van
gerlachtcn veranderen. Toch bleef tle slaap ver en rnet verlichting zag't meisje
de nieuwe morgen rlagen. Ze bleef nog liggen, tot Frietl haar riep, en zorgde
dan voor zijn ontbijt.

- Ga naar 't dorp ! gebood rle man. 'k Wil weten welk nieuws er is. En pas

op uw woorden. AIs ik ontevreden ben, gaat Desmerlt er hier zeker en vast
aan. Nu weet ik nog niet, wat ik zal doen

Bertha vertrok.
. Desmetl,t moet vluchten, mompelde z,e. 'k Zal het, hem zeggen. Er mag van

komen wat er wil.
Op de plaats heerste er weer beroering. Lauwe's verhaal over de verrnomale

Frieil deetl de ronile... Voorbii rte kerk ontmoette Legeins jongste dochter
eensklaps Desmeclt, en, denken-l aan Frieels gruwelijke beilreiging, gevoelcle
ze metlelijtlen met hem.

- V[el zo, tle barones houclt er van elke rlag haar morgenwandeling tc doen,
zei ile landeigenaar schertsentl. Weet ge't al, ttat Friert hier rontlspookt ?

. Ja...

. Lauwe heef,t hem ontmoet. Ge nroogt wel oppassen in uw êewaa'tn kasteel.

.lVaarom ?.."

OE


