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Frans leeft... Gû hebt hem gezien... Oeh, Ilere toch ! l{aar Joçef ?
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Mertho Legetn en Frans Hoatnaert, huwen op ile uooraoonc|.ûan de eersle wereliloorlog.

Frsns ts opgeraepen cn uettrckt dadeltik nd, ile bruilolt, Beftha, haar ionçtste euster be-
tas,a,kt llet kasteel uan baron Zueuer asn Hooglinde ilie nlet ziin ûrutu naar het buiten-
land æ geùlucht. Berthn heelt ook een Duitser. Fned, genoamd. beschermd,.

De Duitse traepen bezetten het ilarp en hetben ile oelilwaehteî Dezutlû uennoord,
îried, aeruoegt de Duitse ollicieren, Boer Legeitu worilt, aoals Deeutter, doot d,e Duit.sers
Dernoord.

Maar hier blijlt het niet bij. Weerloze burgers wordæn qlgesl.acht en huieen in brand
gestaken, Intussen is Frletl, dc Duitser, d,oor een aanbicld,er aan Berth.a, Leon Wouters,
geilood en begraoen in d,e h.oÎ oan de hoeÙe.

Verscheidene burgers eijn gepangen genonæn en op hel gemeertehuis opgesloten
waar eii ool urees hun aerder lot alzoacltten.

's And,ercnilaage oallen nog aele burgers ten' a|ler" aan d,e bloedd.orstigheiil uan de
Dttitse majoor. Nà een itronkcmanspartij op 't ttnsteel Hooglinde itat itnor Duitse ollicie-
ren is beaet, ulucht Bertha 'tnet Leon' Wouteis naar diens hoene.

Tot haar onizetting stelt ze oatt ddt ee moeiler goat uorilen, Het kind îs aan de
rljke DesmeiXt,iilie uoor de Duitsers gevtucht,s. Dokeî Deblauue tot wie ?e aich uendt
ooor hulp bespreekt ile toestonil rnet Bertha's èuster, Mertln, en beiikn zullen Bertho
helpen ile awwe, beproeuing te iloorstaan.

Vermits trouw onze wekelijkse Aflevering

leest, moet gij ook de Annie Hans Korte Roman

lezen... Iedere week een nieuwe titel:

DE LIEIDE l(O[,lT Elll ûAAT...
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. Nu hindert hij toch de andere zieken niet mêer, rel dc geneeshcer. Het
ganse laaaret was in opschuilding,

' . Ilij zal 't niet lang meer mrhen, verzekerde Deblauwe. t Ic ccn vreseliik
einde.

. ltïa,t is er nu niet vreselijk.Dit kasteel is een hel !

. Ja. En waarom?
- Voor Duitslanrls veiligheid, antwoordde ile Duitse ilokter wat heftig.
- Korn 't is beter, dat wij hier niet redetwisten.

Ifij SinS naar ile Engelsen zien. I)eze begroetten hem vrolijk Deblauw sprak
hun vriendelijk toe en keek de wontlen na Weer brulde het geschut..De slag
wordile met onverminilerùe kraaht voort. loen ile grijsaaril zijn taak verricht
hail, kwam hij langs de kamer waar ile majoor lag.

- Hij is dood, zei rte Duitse ilokter. Tlte moeten het lijk kisten en naàr Duits.
lanil zenden. De majoor hait zich de teru$komst te Berlijn anilers voorgesteld.

. Is hti gehuwrl ?

. Ja, en vader van twee dochters.

. Hoe is 't mogelijk !
- lVaarom?

- Dat een vader zich zo aangestelil heeft Jegens weerloze burgers... ook va.
ilers of moeders en kinileren.

. De Krieg !

Deblauwe verliet het slot. Hij hail nu toch behoefte lan enlge uren slaap.
Op het vdorplein was er en.ige opschuililing. De chef van de vervoerilicnst riep
ilat een iler ehauffeurs gedeserteerd was.

- Weer zo'n vervlo€kte Elzasser I tierile hij.
Inwendig lachte ile oud€ man.
- Wist g€ maar hoe ! dacht hii.
Even toch moest hij naar 't itorp. Hij trail er 't gemeentehuls binnen. Jan

Dirrks stond weer met Fienue te praten.

" Dokter, hoe is het met majoor Lucifer ? vroeg hij.
. Dood !
. Jozef-Maria,.. is hij waarlijk aloott? fian hij niet meer verrfzen, hernam

de koster verheugend.
- Gelooft gij aan verschijnlngen en geesten, aatr superstitie, vùr een kerke.

lijk man ?

- Miin gebeden zijn verhooril. O, lk heb er zoveel v{rcr gelezen. En, hoc is hij
gestorven ? En waar wordt hij begraven?

- Dat .weet ik allemaal niet en dat kan me niet sehel,en ook ! Hoe minder wij
over hem spreken, hoe beter ! Fientje twee flessen van dezelfile wijn.

- Do&ter is 't waar, ilat gii uw gxoot huis gaat bewonen en ilat B€rtbs Legein
bif u komt dienen ? En ilat zn gaat trouwen met Leon, ilie dus knecht worilt ?

- Waar ge allixnaal belang in stelt, koster ! Is het nu een tijil om te komne-
ren ?

- Goil zij geilankt, ik kourmeer nooit, hernam Jan Dierks wat beledigd. Maar
gc zoudt groot gelijk hebben, ab go wat bctor ging leven, en ni€t moer zo'n
kluizenaar was.
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Fientje bracht ile wijn en Deblauwe liet tle nieuwsgierige kostet even wiis
en ging heen. Voor Desmetlts woning stond Bauer, de kommanilant van het
dorp. Hij zag de geneesheer natlereh en wenkte hem.

. Ja.

. De majoor is ilootl ? vroeg hij.

. En nu zijt Sij allen zeker zeer blij ?

. Waarom meneer ?

. Nu ja, omdat de majoor tlootl is. Maar ik heb zijn zaken overgenomen. Ik
ken nu ook Loden en Nele, en Bertha Legein en alles wat hier gebourt... Mijn
plakkaten vernield, een franc-tireur in 't bos en nu krijg ik weer nieuws, ilat
een chauffeur gedeserteertl is. Dat ze nu hier maar ni€t te vroeg lacheù I

- Er is heel weinig reden om te lachen, als ile oorlog woed,t, merkte ile dokter
op. De mensen zijnzeet treurig gestemd.

- Ze zoaden nog wel eens treuriger kunnen worden.
. Toch ben ik overtuigcl, ilat u geen onschultligen zult straffen. t{at kan bif-

voorbeelil Steenhove er aan doen, als een uwer solilaten deserteert ?

. Juist alsof zo'n deserteur niet dikwijls iloor burgers geholpen wordt ! Ze
verbergen hem, geven kleren, voedsel, wijzen de weg. Maar als gij zo bezorgil
zijt om uw dorp, waarom helpt ge tlan niet die Loden overleveren ? Zo'n kerel
is een gevaar voor de anrleren.

- Moet ik hem tlan opsporen ? Heb ik waarlijk nog geen werk genoeç ? En in
gemoede mijnheer, zoudt g'ij eigen lantlgenoten overleveren ?

. Daar hebt ge het ? Gij spant allen samen !

. Er is nog een groot versehil tussen sûùmenspanning en de weigori{g €.elr

landgenoot te verklikken.
. Luister! Gij zijt een notabele van deze plaats. Welnu, druk hot uw,vglf

goeil op 't hart, ila ik even streng kan zijn als ele majoor ilie nu gestorven is.
. Ik maan de mensen altijil tot kalmte aan.
- Ik discuteer niet veriler. lVij zijn hier om te bevelen !
Deblauwe ging voort.

- Wist hij eens alles, ile ilokter zou ook wel tegen de muur geplaatst worilen !
mompelile hij.

Wat verrler zag hil Jozef Lauwe, elie naast een solilaaû voqrtstapte.
. Is hij nog niet,vrij ? vroeg de geneesheer aan de solilaat.
. Neen...

- O, clokter, trunt s-ii bii de kommantlant geen woordie voor mij doen ? vroegl
de arme burger.

- 't Zoa niet helpen, jongen.

. I4tat moet mijn arme moeder wel tlenken. En nu brengen ze me near Hoog-
linile om ilotlen te begraven.

- Ja, nei de Duitser, er gebeurt veel onrecht. Maar wij moetcn doen wat or
ons gezegd wordt. De krieg is vreselijk, ook voor ons. En 't kan nog lang du-
ren !

- Jozef houil nu maar moed ! troostte ile dokter.

En ile gevangene begreep zijn blik. Hij wist, ilat hij op ile grijsaard r€bçnen
mocht.
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DE DOODGEIVAANDE

. Uw man kan in Holtantl zijn, had Deblauwe tot Martha gezegù.

De ilokter Wist, dat er van over de grens gesmokkeltle ,brieven gekomen wa-
rèn en er zich in Neilerlantl dertigduizentl geïnterneerale Belgische solilaten
bevonden.

De jonge vrouw hail nu rvat hoop, ofschoon ze telkens zegde, tlat ilie soltlaten
slechts bij Antwerpens val in Hollanil gekomen waren en zij al lang te voren
nieLs meet van Fr,ans hail gehooril.

- l{acht nog enige tlagen en ik zal u helpen, beloofile tle geneesheer.
. O, ilat wachten valt me zo lang !
. Toch moet ge nu verstandig en retlelijk zijn ! Als ze u aanhoutlen en naar

Duit"çlanil v(rcren, wat dan ? De veftlslag loopt op zijn einile. Er zal me€r rust
komen, zo k:ùn ile moorderij niet bliiven voortduren. Er moet een onalerbreking
volgen. En itan heb ik miniler werk en zal men miin gangen ao niet afloeren
Nu komt men mij ieiler ogenblik halen. Een reis naar Hollanil tlient goed over.
legd te worden, Martha !

Neen. zô kon de moorderii niet voortiluren. 't Begentle ilagen lang €n door
het stijk trokken steeds nieuwe troepen naar 't front, die er in tle slachting ge'

worpen weralen. De militaire begraafptaatsen namen steeds gtoter uitbreiiling
cn de transporten gewontlen ileilen zelfs officieren als Bauer huiveren. Moeile'
loosheiil en vrees gre€p ile regimenten aan. De keizer kwam naar Vlaantleren.
In hct hoofilkwartier te Tielt ontsnapte hij nauweliiks aan een bomaanval.
De aanwezigheiil van tle opperste krijgsheer moest cle troepen aanvuren, dooh

ile Britten, Fransen en Belgen streden met weergaloz€ moed, ofschoon zii zee't

ver in ile minilerheid waren. Van Atrecht tot tle zee stonil een muur, ilie wel
èéns boog, mâar niet week en waartegen tle kracht van Duitslanil te pletter
liep. Ile vijanil begreep het, ilat hij voor een winterveldslag in Vlaanileren
stonil en nam daarvoor zijn maatregelen.

Op een avond k\ram een stoet van vluchtelingen iloor tle ilreven van het
HOUthulstwoud. Op kruiwagens zaten gebrekkige grtisaards, stokouele moeiler'
tjes, zieken, mannen, vrouwen en kinderen zelfs tlroegen pakken en zakken'
htn schamele have.

Deblauwe ontmoette hen en de mensen kenilen hem wel.
- Miinheer ile ilokter, riep tle voorste' 't zal nu al gauw getlaan zij met het

bos !

- Waar trekt ge heen ?
. Weg, op Goils genade ! Wij wonen aan de verste hoek van 't bos en tlgze

âchternoen kwamen ile Duitsers ons zeggen, ilat we verhuizen moesten.

- En we waren nog niet heel weg of ze naten al bij ons binnen ! kloeg een

vrouw. We kregen nog geen tijrl om onze pakken te maken. We zijn nu wel
grote dutSerr.

. lYlaat waar moet ge heen ?
- Dat zullen ile soldaten z,eggen, die ons gind.er volgen. Vlre worilen weggedaan

tls êen benile moorilenaars en ilieven !

Deblauwe begaf zich naar ale militairen €n vroeg waar ze aI ilie mensen
brachten.

- Daar he t ge niets mee te maken, vader, klonk het spottentl. Zorg maar ilat
Je vlug weg zijt, of wij steken er u ook tussen.
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Ile grlJsaaril oogile ile ongelukkigen na. Het waten Boskanters, ilie aan ilo
verste zoom woonden.

..Ja, dat is't begin van't einile, mompelde hij. Ons wouil wordt in de oorlog
gesleuril ! Zii vandaag, morgen ile anileren. 't Is of tle ilood van Dillen een pro-
fetie is !

De volgende morgen werd de geneesheer bij kommanilant Bauer ontbotlen:
. Kent gij 't nieuw bevel ? vroeg deze.
. Neen !

- Ha, ge stelt zo weinig hlang in onze bekenilmakingen !
. Ik ben vannacht op Hooglinile geweest en meende juist wat te garn rusten.
. Ierler moet onze besluiten kennen. Ga naar de muur van 't geneentehuis

en lees het dan eerst !
- Maar kunt gu het mij niet meeilelen ?
. Doe wat ik u zeg:
Deblauwe vertrok. Voor een plakkaat stonilcn veel burgers, did nu plaats

maakten voor de grijsaariL lle bevelhebber maakte bskend alat hii honderd.
vijftis arbeiilers nodig hail, en ileze opgeroepen zouden woralen. lVie weigerdc
te komen, kreeg een strenge straf.

- Mensen, dat ls haril, mompelile de geneesheer.
- Maar als ze niet gaan, zullen €r weer wreile ilingen gebeuren ! voorspeldc

Jan Dierks, die er ook stonil.
- Koster bieilt Slj u ilan't eerst aan, hernam Deblauwe.

. fk, mijnheer ile dokter ? Maar wat peinst ge nu toch ? Ik ben gccn em.
bachtsman... Dat is niet voor mensen als ik bedoeltl !

- Maar Slj zijt seffens 't akkoord om anderen te zenilen !
- Wat zal er wcer gebeuren als men weigert ?
. Ja, ieiler moet weten wat hii iloet ! De bezetter is machtig. Maar als hlf

mij ilwingt tegen mijn broeileren te arbeiden, weiger ik.

De oude man keerrle terug naar Desmeilts woning, nog altijd ile kommanile-
tur.

. Hebt ge 't gelezen ? vroeg de bevelhebber.
- Ja.
- En wat zegtge ervan?
. Eerst zou ik willen we,ten, welk een arbeiil aan ile -mensen zel opgelegd

worilen.
' . IVerk voor ons, natuurlijk !

- Dan is het een schending van het volkenrecht !

Ile officier la,ohte.

. Ha, gli spree*t van volkenrecht?

. Daar geloven wij nog in en daarom ook heeft België ile wapens opgenom€n.
- Er is maar één recht nu, en dat is de wil van ile Duitse militaire overheiil.

Begrepen ?

- Neen, begrijpen iloe ik het niet. Gij beweert, dat er in België franc-tireurr
zijn en dat zli hgen het volkenrecht hanilelen ! Is er ilan wel een volkenrecht
voor Duitslanù, maar niet voor Belsië ?

- Hoor eens, ik heb u niet g€ro€pen om te reiletwisten !
. Grl' vraagt me miin mening.
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. Ik kom u wat anders voorstellen. Ds burgemeest'er van Steenhove ls ilooil
en gij zult henr vetvangen !

. !Yat, ik burgemeester van Steenhove worden ?

. Ja.
- Ik heb van gemeentezaken geen verstanil.
. Dat is ook niet noilig. De burgemeester is ile uitvoeriler vân mijn bevelèn
. [n verrler heb ik werk genoeg. Ik ben in dienst van het'Roile Kruis.
. Dat kan me niet schclen. Het oen gaat best met 't aniler samen !
. En ilan nog iets !
. Nu?
. Ik geloof wel in het volkenrecht en weiger bevelen uit to voeren, die er

mee in strijit zijn. Ik hanilel nooit tegen mijn geweten, miinheer !
. Dus, als ik u gelast tegen iteze miditag honderdviiftig werklieûen te verze'

melenn ilie voor ons in het bos moeten 8r&ven, weigert gii I
. Zeker en vast !

. Ook als ik u beitreig met verbanning naar Duitslanil ?

. .Ook dan nog ! Zelfs al wilile gii mij ilood schieten. Duiileliiker kan ik niet
spreùen, en bii Goil verklaar ik u, ilat ik het meen ! Neeu ik zal goen mensen
oproepen, om tegen hun eigen landgenoten te arbeitlen. Er zijn vailers, wier
zonen ginder strijden, er zijn mannsn, die er broealers hebben.

. 't Is voor hêt front tlgr vervloekte Engelsen ! Hoor eens, ik herhaal het u
nogmaals, rlat ik niet retletwist.

. Ik evenmin ! Over zulke punten valt niet te twisten !

. Dus gij weigert burgemeester te worclen.

. Dag zeg ik niet.

. Ha!
- 't Ambt is niet geschikt voor mii. illaar kan ik mijn ilotlrsgenoten er een

dienst mee bewijzen, dan wil ik het aanvaarilen. Doeh ik verzeker u, dat ih
niets iloe tegen mijn goweten en tlus geen werklieilen oproep. Intægendeel, als
burgemeester zou ik hun aanrailen niets te iloen tegen het volkenrecht ! ,

Bauer wertl rood van toorn.
- 't Is goetl, ik wil u niet I riep hii nijilig. Maar ilenh aan Max.
. De burgemeester van Brussel?
. Ja, ilie zijn aanmatiging in Duitsland boet !
- De geest van Max zou ook de mijne zijn ! t

- Vertrek maar ! Ge zult nog van mij horen ! Of neen, gii vertrekt niet !

Ik hou u in errest ! Ge zouelt de lieden kunnen opruien als een ander hen tot
ile arbeid oproept !

. Dus ben ik uw gevangene?

. Ja.

. Ik protesteer !
- Daar geef ik niek om.
De bevelhebber beldo en een ailjuilant verscheen.
- Leid ileze man tn de kamer en laaÉ hem bewaken.
Deblauwe ging mee. Kalm zou hij ite gebeurtenissen afwachten, maar in

weemoed ilacht hij toch aan velé zieken, die zijn raail en hulp noilig haililen.
De ilorpsbevelhebber liet toen de sekretaris en Jan Dlerks halen.

De solilaten brachten beiile mannen mee...
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- MiJnheer ile kommanilant, riep ile koster, ik heb gezegil dat ze moesten
werken, maar ik zelf ben geen ambachtsman !

- Heb ik u wat gevraagil ?
. Ne€n, maar...
- Iloud dan uw muil ! Luister, hier is papier, daar liggen pennen. Ik geef u

beiilen een half uur... Ge zult ile n&men opschrijven van honilerilvijftig man-
nen €n jongelingen, die geschikt zijn om te graven, te timmeren of te metse-
len. En is de lijst niet klaar, dan straf ik u !

- Maar miJnheer, zo begon ile sekretaris een opmerking.
. Geen mâar mser ! Ge hebt miin bevel gehooril en werk nu !
. Ik doe het ontler protest, hernam toch ile ambtenaar. En ik zou daarvan

een bewiJs willen hebben.
- Dat kunt ge kriigen.
- Ik ook, zei nu Jan Dierks.
- Gij? Neen, gij hebt zelf bekenil, gezegd te hebben, ilat ile m€nsen moesten

werken"

De bevelhebber schreef enige regels, sloeg een stempel op het papier en
schoof dit de sekretaris toe, zeggenil:

- 't Betekent toch niets, want ilit lanil blijft Duits, al schijnt gij nog op de
terugkeer uwer eigen regering te hopen. Wat we hebben, houilen we goeil vast.
En aan 't werk nu !

Een half uur later was ile lijst gereeil. De kommantlant schreef er enige
woorden boven en stuurile ue îa,ar ile drukkerij. Tegen ile mitldag hing een
nieuw plakkâat op Steenhove's muren. 't Was een oproep tot de aangetluiile
mannen en jongelingen in de namiililag naar de Kommandantur te komen.

Intussen moest Decloeilt, ile baas uit a De Dtie Linilen n, de vader van Rosse
lrien, voor Bauer verschijnen en ile kerel hoorde tot zijn verbazing, dat hij
tot burgemeester van het ilorp was benoernd. Dat hatl hij wel nooit geilroomil.
Hij nam ile betrekking dailelijk aan.

Niet alle, in ile liist genoemile mann€n verschenen. Tot hen, ilie wel ôanwe-
zig waren, zei ile officier:

- Morgen om zeven uur komt ge hier in werkkleilij. Ge zult arbeiden in het
bos, daarvoor betaald wortlen en's avonds naar huis kunnen terugkeren. Maar
wee, wie niet op zijn post is !

De nieuwe burgemeester kreeg nu bevel met een groep soltlaten ile ongewil-
ligen .te halen. Velen bleken niet thuis te zijn en hun vroul? of moeeler kon
geen bescheiil geven. Die wel in hun woning verrast werden, moesten ile mili-
tairen volgen en in ile school de nacht doorbrengen. Ze kregen spijs noch
drank en konilen alleen op de harde banken of op de vloer wat rust nernen.
IIet was een angstige avonil. Over het dorp hing weer de vrees

Ja, majoor Lucifer was dooil mzar ziin geest leefde nog:... Die geest heerste
tn ile nieuwe bevelhebbel ilie zulke ilespotische maatregelen nam.

Martha hail haar zuster gezelschap gehouilen in het gtote, dootlse iloktershuis.
Bertha spmk nog niet ovef haar val. Stil verrichtte ze enig huishouilelijk of
herstellingswerk.

. Ile ilokter blijft lang weg, zei ile jon$e yrouw. En moeiler wacht mij.
- O, ga gerust naar huis.
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- Maar ge zit hier zo alleen.
- Datzal nog wel meer gebeuren... En moecler is ook alleen. Ik ben niet bang.

Ga maar gerust heen !

Martha wachtte nog een wijle, maar de avond viel reeds en op de weg was
het niet veilig. Ze nam dus afscheiil en vertrok.

- Arme, arma zuster, zo jong en zo schoon en nu zo ongelukkig, mompeltle
ze. Hoe moet dat alles einrligen. We znllen het voor moealer niet verborgen
kunnen houden.

Il{artha wantleltle snel voort. Dicht bij Docrnhage hoorde ze haat naam.
- Wie is daar ? vroeg ze wat ontsteltl.
- Jozef Lauwe...
- Gij, Jozef ?
- Ja. ik ben gevlucht !

- Wilt ge u bij ons verbergen ?

- Neen. neen...
- Ge moogt hinnen komen.
- Neen, maar ik moet u wât zeggen.
Eensklaps begon Martha te beven.
- Heb't ge nieuws ? stamekle ze.
- Ge moogt niet verschieten...
- Zeg het maar dadelijk ! Frans is dood, hé ? Hebt ge nu zekerheiil.

- Maar ne€n, neen... Och mijn ziele Gods, ik kan het niet voorzichtig zeggen
Zijn dat nu ook booilschappen om ze te verzwijgen ? Frans leeft !

- Here God !

De jonge vrouw greep tle man bij ile arm.
- 't Is niet waar ! riep ze.
- Ik zweer het u bij mijn zielezaligheitl I
- Hoe weet se het ?

Ze begon te schreien.
- 0, zeg alles ! smeekte ze. Hoe weet ge het ?

- Omdat ik hem, mardjie gezien heb !
- O, Jozef toch ! lTaar Jozef?
- Hier...
. Maar waar is hij ilan ? Zeg het alles, Jozef ! Maar n€en, g:e m€ent het niet.
- Stil nu toch! Ja, ik heb Frans gezien... maar ik moest het u voonichtig

tneetlelen... Nu weet ge het... en houd u kalm, want een mens kan ook van
vreugcle ziek worden en zelfs dood vallen en ilat ware nu toch een te slecht
einde van zulk een goeele zaak.

- Frans leeft... Gij hebt hem gezien... Och, Here toch!VYaar Jozet?
- Martha !

Die stem...
De jonge vrouw keerde zich om en met een kreet van vreugde en wenenal

tevens viel ze Frans Hoornaert in de armen. Lang rustte ze tegen hem...
Beitlen zw€gen tot Frans zei :
- Kom in huis...
- 0, Gotl, is het waar ?
- Ja..'

- Is het waar?'t Is te schoon! Ik droom, hé? Ik heb het nog geilroomil...
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. Kon hr huis, Martha ! Moeder weet het al.
- O, moeder weet het? Het is wâar... Here Goil toch... Frans, gij zijt er...
Ile jonge man leidile zijn vrouwtje binnen,

Bazin Legein ?altbii ile tafel van geluk te wenen.
- Mo€der, noeder ! iuishte haar ouilste ilochter, en ze schreitle met ile vrouw

moe.

- Stil wat, vernaandc Frans. V[e moeten zeer voorzichtig zijn, rvant zo ale

Duitsers het wisten.
- Och Here, Ja, ge zijt solilaat !

. Ik noet me verborgen houden, ook voor de ilorpelingen. Laten we ile ileut
rluiten en zacbt spreken 't Is nu een râre, onveilige tijd. Er zwerven spionnen
qn Juilassen rond. Dat is overal zo enzal hier ook wel zijn.

- Ik kan 't nog nlet geloven, hernam Martha, en we,er kuste ze haar echtge.
noof

- Arn vrouwtje, ge moet voel geleilen hebben...
. En gij dan ?
.Ik zù't u allemaal vertellen. Martha komt niet thuis, zei moeiler.
- Neetr, zif ilient bij ile rlokter.
- Dan zijn we geilrieën alleen.
. En Jozef...
. Die is al naer ziin moeder, om hâar gerust te stellen. Welk een tiid toch !
- O, God zli geloofil, nu is alles weer goeil !
Maar ilan dacht lUartha aan haar zuster.
Nog zwaar leeil ilrukte op het huis.
O, waarom die zo ilonkere sehaduw op hun geluk ?

En uw veiler, ilie ilood is ! zei Frans stil. En de mijne weg... waar rneg
hij zwerven ?

- O, 't was zo wrced ! Wat zou vaiter blij geweest zijn over uw terugkeer !
Hij Saf miJ altijil nog hoop.

Nu zou Frans vertellen. Bij Diest was hij gewold geworden, en hii hail er
achter moeten bljven. Een boer nam hem mee, nog even voor tle Dultsers aan-
rukten, verborg en verpleegile hem. Door zijn wonde, waarvar hii nog mank
Iiep was hiJ zwaar ziek geworilen. Dit hatl weken geiluuril. 't Ging niet om tii-
ding te zenilen. Tussen hem en zijn huis stontl 't Duits leger. Toen hii genas,

zon hij op miililelen om toch naar Vlaanderen te komen. Na Antwerpens val
lvas er kans. De reis iluurilc ræer lang, want vooral voorbii Antwerpen moest
hij zeer voorzichtig zijn. De vijand maakte er jacht op ouil.solilaten en ilie
zich niet vrilwillig aanmeklilen zouden als spionnen behanilelil worilen. Ook
was Frans nog zwak en moest hij nog lang rusten bij ile mensen, ilie hem gast.

vrij ontvingen en onalanks eigen gevaar verborgen. Maar nu was hii toch
thuis en daar æ,t hiJ naast ziin vrouwtie. De dootlgewaanile...

loen ze op hun kamer war€n vertelile Martha haar geheim. Bertha rnoest
moeder woralen.

- O, ik kan het u zegg€ll, fluisterile ze. 't Was zo zwaar om het allecn tc
ilragen.

De ionge lnan was zeer ontstelil iloor ileze meiletleling.

. IIeb ik 't niet altijd gevreesd, ilat het met uw zuster niet goeil zou aflo.

;en ? vroeg hii. En wat nu ?
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Mertha vertelde dan het plan ven ilokter Deblauwe.
r Je, we moeten het voor uw moeder zien te verbergen. ll|[e zullen neer orn.

standigheilen hanilelen. Vïat een schurk, die Desmedt I En wat is er van
Fried Eeworrlen ?

. Dood !

. Dat is zijn loon.
- O, ik heb u nog zove€l te vertellen. Fried ligt in onze hof begraven Gn nit-

nanil weet het, buiten miJ en Leon Wouters en ale ilokter, die hem godood
hebben.

- ziit
Marthe verhaalde het gebeurde.
- Wat een tijil ! zei Frans, het hôofd schuildenil. Hoe zijt Ee er allemeal

tloor geraakt ! Ge hebt rneer geleden dan ik !

Zo was dan toch één geluk op Doornhagc teruggekeerd. Maer over dc hoevo
bleef nog een zeer duistere wolk hangen.

WERKD}YANG

Een zestig burgers stonilen met spailen en schoppen voor het gemeentehuis
van Steenhove. Reeds lang voor de algemene deportatie, die over de gense
werelil zulk'een verontwaardiging wekte, dwong de bczetter bij 't front Bel-
gen tot mititaire arbeiil. -

En zo was het nu op deze gemeente. Soldaten omringden de weerlozen. Dr
kommandant kwarn naar de groep.

. Hoeveel? vroeg hij aan een feldwebel.

. Tweeënzestig...

. Veel te weinig ! Goeal, ik zal strenger maetregelen nernen. De gevangenen
uit de school zijn er ook bij ?

. Ja...

. Deze nunnen kunnen eerst naar 't werk gaan. En wce ile onwilligen !
Zes burg'ers wierpen hun spade neer.
- ltVat is det ? bulderde Bauer.

tren ven de onwilligen zag hem onbevreesd aan en zei :
- lllijnheer. aan 't front heb ik drie zonen !

- Dat kan mij niet schelen !
- Maer mij wet ! Zij vechten voor hun land en ik ga niet tegen hen werken !
. Eaap de spade op!
- Neen ! Ik ken niet teg:en mijn geweten hrnilelen.
Ooh de vijf anileren weigerden. De kommanilant gaf ile sprcker cen slag

rnet zijn kerwats in 't gelaat en tierde ;
. Zult ge nu gehoorzamen ?
- lfoen !

ïlteer sloeg ile geweldenaae
- Lefaaril ! kreet de burger, en eensklape sprong hij op Bauer. toe en grccp

hem bij ile keel.
- lferken ? riep hij. lVerken voor de moord€naers van mijn zoons : Liever

sla ik u met mijn spade de ilikke kop in !

$oldeten rukten ile woedendc men ven ile Duitser af, en sloegen en schop.
tcn hem.
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De otflcler greep zlin revolver. lfaar iemanil greep zijn arm, eer 't wapèn
afgevuuril weril. 't l,Vas de pastoor.

- Niet schieten in ilrift, zei hij kalm.
- Hd, gij verdedigt die man !

- Hij ook was zich zelf niet meer meester ! Ik korn hier om te protesteren
tegen ileze werkilwang.

- Goeil I We zullen al die oproerkraaiers wel onschailelijk maken ! Nog eens,
neemt allen uw spade op !

De zes burgers bleven rveigeren. Bauer gelastte enige soldaten hen naar tle
school te brengen.

- Die koppigheiil zal u iluur kosten ! dreigile hil.
Tot ile heriler sprak hij :

- Ga naar uw woning ! En ilie mannen marcheren naar 't bos. Daar zijn dé
opzichters van het arbeiilersbataljon ! En wie onwillig is, stoppen we in ile
school ! Dat is nu ile strafplaats ! Gevangenis en honger ! lVe zullen zlen, wiê
het 't langst uithouilt, ik of de oproerlingen ! Op rijen van vier ! lt9e zullen u
orile leren. Aan de Kommandatur zal ik u voorbii zien trekken.

Bauer liep naar Desrnedts woning en liet ile dokter buiten brengen.
- Ziet ge, hoe ik ze dresseer, zei hii met een gxiinslach.

Dèblaurie keèk ilroeVig naar ile buigers, maar zweeg.

. Welnu, wat zegt ge ? hernam de kommantlant, toen ile gtoep voorblj was.

. Gij kent mijn mening.
- Ze gaan tochl
. Ik beken, dat ge de sterkste zijt.
. Ha!
- Dat wisten we trouwens. Maar het irecht hebt ge niet aan uw ziiità, mun.

heer !

- Gij ziit immers reetls Duitsers hier ! Die mannen werken voor hun keizer.
- Hateliikheilen kan ieiler zeggen. Ik wenste u te vragen' wat ge rr vfi)rr€.

mens zijt met mij te iloen. 't Is toch in Duitsland ook wdl de gewoontc
iemand alleen iloor ile rechtbank te veroorilelen en ilan nog na ileseliJk bewtiS
van schuld !

- Gij schijnt nog niet te begrijpen, tlat ge tot een overwonnen volk behoorl.

- Neen overwonnen is België nog niet. Diksmuiile, Nieuwpoort, Ieper, Pope'
ringe, zijn vrlje steilen. In het lanil achter de leperloe en ile lJzer waait ilog
tle Belgische vlag. We moeten afwachten hoe ileze oorlog eintligen zâl eêr wli
van overwinnaars en overwonnenen kunnen spreken.

Bauer voelile niet,.hoe hij hier tloor ile ilokter geslagen werd.
. Er zijn l)uitsers, die rtenken en spreken als ik, vervolgde Deblàuçe.

- Gij bemoeit u veel te veel met zaken, ilie u niet aângaân ! snauwde Bauer.
Luister, ik Iaat u voorlopig vrij. Ge hebt werk in het lanarct. Maat ik zal u
aanmelilen, als een gevaarlijk man voor al.it ilorp.

. In welke zin gevaarlijk ?

. Gôvaarlijk voor ile rnens€û, tlie gij opruit.

. lYelnu, als ik ilaardoor gevaarliik ben, beschouw ik zulks âls eèn €ÉL
- Een eer, ilie u iluur kan te staan komen ! Ga nu maar heen en denk ne t

Een nacht gevangenschap is licht... Maar er ziin in Duitslanil veel kempet.
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Debleuwe antwoorilile nitt mcer en vertrok. Eerst begal htf zlch naar zijl
woning. Rij kwam door het woutl.

. Arm Houthulstbos,. momBelile hii, Ook gii wordt tloor de vilantl geschcn.

den, en eigen burgers moeten in uw dreven arbeiilen tegen hun broetleren

DE BEKDNTENIS

Meessen was door de Duitsers genomen. Enige tlagen later verovertlen tlez.
het puin van Diksmuiile. Dat was de prijs van iluizenilen levens, van stromen
bloeil. Maar verder kwamen ile troepen van de keizer niet, al hatl de opperste
krijgsheer er op aangedrongen, da,t op I november Ieper in zijn macht zou zijn.
Belgen, Fransen en Britten sloten voor goed ile weg naar Calais en tle kanaal-
kust af. Na rle geiluchte worsteling, een slag, die een maantl hail geduurd, na

de gruwelijke moorderij, kwarn de onvermijdelijke verslapping.

Aan beirle zijden nam men rust, en ile strijd bepaalile zich tot schermutse-
lingen ôn artillerieactie. Dat vernamen ook de bewoners van Steenhovc,

Engelse gevângenen, ilie op het dorp verzamelil werd€n, vertelilen het.' De

burgers zagen ile met slijk en bloed bespatte Engelsen en brachten hen voecl-

sel, bier en tabak, tot op Bauers bevel Duitse solilaten de mannen €n vrouwen
uiteenjoegcn. De officier duklde ilie verbroeilering niet en tot straf bepaalile
hij, ilat de dorpelingèn geilurenile vier ilagen vanaf twee uur na de miildag
binnonhuis moesten blijven.

Vier gevangenen waren gevlucht en ile kommanilant beweertle rlat het met
dç hulp van Vlamingen moest geschieil zijn, 't Was ilan ook tle waarheid. De
dokter hail de Britten levensmidilelen, burgerkleren, gekl en een giils ver-
strekt.

Er was dus miniler bedrljvigheid aan het front. De Dultsers legilen toen grote

depots en pionietsparken aan: Ze velden en zaagtlen bomen, ze maakten zich

Slaar voor een winterkampagne, maar bereidilen zich tevens tot €en nieuwe
strijd voor.

En al ile bewoners van het bos kregen bevel heen te gaan want 't woutl van
Houthulst zou een groot kamp €n €en geduehto veste worilen. De verdrevenen
bleven nog in ile omliggentle ilorpen en ook Steenhove was geheel vol. Enige
hoeven moehten voorlopig bewoond blijven, en zo ook'Doornhage, waar Frans
Hoornaert zich verborgen hielil. Buiten het gezin en Deblauwe wist niemand,
ilat MaÉhars rnan terug€:ekeeril was.

Elke dag trokken troepjes werklieilen onrler geleiile van soklaten het bos in.
Do onwilligen werilen in de school opgesloten, nu ile strafkolonie, door prikkel.
drlail omgeven. Bauer harl de ra,men aon de voorzijile laten ilichtmetselen.
Daar binnen werd v€€l geleilen, maar €€n vijftig tlorpelingen trotseerilen lie-
ver a.l dic beproevingen ilan te arbeiilen.

Zo kroop de novembermaancl allerilroevigst voorbij. Ieder begreep nu, ilat
ile oorlog nog lang duren kon.

Op,zekore itag kwam Steenhove in beroering. Plots verscheen in een Duitse
auto miJnhoer llesmeilt met zijn vrouw en kind. De landeigenaar terug ! Was
heû als t€vangene ? Maar neen, hij stapte zijn woning binn€.n en een halfuur
later zag men de Duitse burelen verhuizen. Ze werilen in 't gemeentehuis te-
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yestlgd, râar ilc baas zlln herberg moest sluiten en toen'met ile zijnen vertreh.
Ien moest.

Later vernom men, dat Bauer bij Desmedt in ile kost ging en beiile iliklc
vrienilen raren. Men sprak er schanile over. Dat was nu'de bevelheb'ber der
burgerwacht. dc stichter vrn het Rode Kruis, de rijke parochiaan, die het
voorbeelil geven moest !

Deblauwe kwam thuis en zei zoniler omwegen tot Bertha :

. Desmeilt is terug op het dorp t

. Desmedt terug
. Ja, met yrouw en kinrl. En hij staat bij ile Duitsers goeil lrngeschreven.

Hij is ilc boczemvriend van hter Bauer.'
. Die schurk !
. Jâ, nu leert mcn ile karakters kennen. Maar mijd hem !

. Natuurlijk...

. Zijnstraf zal ook wel eens komen !

ùct mcisie ging aeldcn uit. Nu en dan moest zc toch een booilschap iloen.
DikwiJls bezocht Leon Iilouters haar, Ze was stroef tegen hem en dan vroeg
de jongeling.of zij hem niet rneer beminile. Bertha gaf als reden op haar ver-
drict over vaders dood. Soms zei ile dokter, dat ze met lTouters breken moest.
Ze mocht hem niet veriler beilriegen. Ze begreep dat ook, maar durfile niet...

Zekere miililag, toen ze naar het dgrp geweest was, ontmoette ze eensklaps
de.lanileigenaar. De avonil vicl reeds. De schemer hing over.'t ilode, ilrocvige
lend,

. Ilag urijn liefic, zei Desmeilt vrienilelijk. Einitelijk toch æns alleen ! Ik
heb u al zo dikwijls afgeloerd.

. Gij zijt tcrug ?

. Ja'.'

' Dn nret uw vrouw...
. Ik kon niet anders. Door ile oorlog kan ik niet scheiilen. Sommlge rechters

cn ile advokaten zijn gevluoht...
- En goede vrienden me,t de Duitsers ?

. Och, is 't niet 't beste ? Zij winnen toch en bliiven hier meester, Later
doet ieilcreen als it, Ik zie alleen wat scherper vooruit dan de anderen.

- Ge iloet za&en v{x}r hen, zeggen de mensen.
. De mensen ! Luister, gij moogt het weten. Ik ben niet veriler gevlueht den

te zeekust.

- Bij uw vrouw ?

. Ja, ik mocst hrar toch eerst in veiligheid brengen. Dat was miin pltoht,
Mlrr we konilen nu niet meer w€S. Anders wat€n we naar Engelatd getrok-
ken. lVe bleven ilus en ge begrijpt, ilat Ik dan maar 't liefst n*ar huis kwtm,
voorrl nu lt cerste gewelil gestilil was.

' Toen cr g€€n gevaâr mèer was.

. Juist!:En ik hail kennissen onder llui(çe officleren,,m&nnen ça,ermæ lt
yroÊter ze,ken d6ed. Zil norgden, ilat ih terug kon en miln eigeii wonlng treeg.
Dn nu bôbbclt mcn, dat ik spionage iloe cn wat weet ik al ! Maar ilgt zal wcl
koelen zondat bl*zen. Laten wc rru GGns over wlt anilers sBre*en!
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. Waarover ?

. Wat zijt ge vreemdl! Juist als alle mensen tegenover tle gevluohten.,, Zoa
uw vader ook niet wijs getlaan hebben met weg te trekken ?

. Och Here, ia !

. En de burgemeester ? En Dillen en al itie anderen, ilie nu op 't kerkhof lig'
gen ! Waarover ik spreken wil ! O, ik heb zoveel aan u gepeinsil ! Ja, ik ben
terug bij mijn vrouw maar tlat is hard voor mij !

. Welnu, ja, laten wiJ over wat anilers spreken ! zei Bertha op bittere toon.

. Wat iloet ge raar !

- Ik ben kalm... och Here... ik ben zo kalm !
. Maar wat seheelt er u ?
- Wat mij scheelt ! Ik moet moeiler woralen ! Verstaat ge me ?

- Maar Bertha ! riep Desmeilt ontsteltl.
- En wat nu? Gij zouilt mij trouwen...

' Dat kan toch niet !
. Neen...
. De oorlog.
. Steekt het niet op ile oorlog ! Gij hebt dat nooit gemcenil.
. Ik zweer het u...
. Neen, zweer niet ! Ge hebt al zoveel valselijk gezworen !

- Ik weet een oplossing, zei Desmeilt snel,
- Wat dan ?

. . Ge verkeert met Leon Wouters.
- Zo, weet ge dat al?
- Ik heb het gehoortt. Trouw met hem en ik zal u een goeile bruiilschat ge-

ven...
. Openlijk geven ?
. Natuurlijk niet...
- En als Leon het dan merkt...
. Och, een scène ! Maar hij is gek op u.." en' zal 't n wel vergev€rr.
- En als hij vraagt, wie de vatler is ?
. Fried...
. Ik heb u tot nu nog laten spreken. Luister nu ook e€ns naar mij... Ge wilt

me al heel gemakkelijk overttoen aân een ander, en yoor wat gelil, uw srne.
rig, vervloekt gelil, waardoor ik zo verblinil was.

. Als ge zo begint...

. Een smeerlap zijt ge ! Nu weet ge, wat ik van u it€nk ! Maar dat hss u
niet schelen ! Ik ben maaf een boerentleerne en giJ zijt de ileftige laniteigenaar.
Ha, ik zou Wouters moeten beilriegen, zijn geluk breken êt d€ $ehulil leggen
op Frieil.

- Ge hebt toch met hem verkeeril.
- En als ik nu oens bij uw vrouw kom en alles zeg.

. ltaaE dat niet !
- Ge geeft immers toch niets om haar ! Dat hebt ge me ro rtrikwljls vencùorril.

O, God, ik heb veel lust het te doen !

- lllaag het niet, zeg ik u ! Gij ziit in miin macht. Ben ik de v*iler van dat
kinil ?
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. Och, neen, met de onrechtvaarrlige wet zal het arme schaap geen vailer
hebben !

- Gij hebt veel met Fried omgegaan ! O, bedenk, ilat ik u breken kan. Gij
verke€rde met een Duitser toen 't al oorlog was !

- 0, gij eenilelijke, gij smerige lafaartl ! riep Bertha in tranen van woede
uitbarstend.

- Stil toch !

- Ze mogen 't horen ! IVat kan 't mij nog schelen ? Ja, ik zei het u, dat
Frieil me vervolgde. Ik zei het u om uw leven te redden, omdat ih deernis had
met u En gij zouilt daar nu misbruik vair willen maken om mij een verraad-
ster te laten noemen.

- Alleen, als gij mij bezwatklert.
- Lafaard, wat een lafaartl, ge bezwaildert uw zelf, na wat ge mij aangealaan

hebt, ja, mij, daar in 't bos en op Martha's hof en in uw eigen huis !

- V9ees nu kalm ! We moeten zo niet voortgaan.
. Ga weg ! Ik zou in uw vals gezicht willen sptrwen ! 0, Gotl, naar zo een

smeerlap luisterele ik !... Ga weg, ga naar uw vroulp, bedrieger, en als ze mij
uit de beek halen, schud uw hoofil bij anderen, over de lichtzinnigheirl van de
meisjes !

. Bertha, laten we eens rustig spreken !

. Ga dan weg, zeg ik.
- IVat is ilat hier ? klonk het.

Deblauwe was plotseling genailerd.
- Goecleavonrl, dokter, groette de lantleigenaar. Ik sprak juist met dit meisje

over ale wreile dood van haar vader'.

- Tegenover mij behoeft ge niet te veinzen. Ik weet alles... Achtervolgt ge

ilit kintl nog ? Is uw schuld nog niet zwaar genoeg ?
. Mijn schulil ? Hebt ge Frieil gekend ?
- Ja... heel Soeil. Hij was een schavuit, maar toch eerlijker dan gij, want hij

werkte voor zijn eigen lanil, en gij heult tegen 't uwe. Ge hebt dit meisje ont.
eeral en nu onteert ge uw land.

- Let op uw wooralen !

- Gij heo"t een machtige beschermer, ik weet het, maar uw boezemvriend,
herr Bauerr'zal u kunnen zeggen, ilat ik hem niet vrees. Luister, ga heen en
laat Bertha Legein nu me,t rust ! Gij kunt uw kwaail niet meer herstellen...
En weet, ilat wii u allen iliep verachten ! Kom Bertha, we moeten naar huis !

- Maar ge uult naar mij ook luisteren, hernam Desmedt ilriftig.
- Niet notlig... Ik weet ilat ge liegen zult. Dat Frieil het meisje rrerleitl heeft

en gij onschuklig zijt... Leugens ! Gij zijt de vailer van 't kind, tlat geboren
moet woiden. Kom, Bertha.

De grijsaaril leiilde haar heen.
. O, was ik toch dooil ! snikte ze.
. Maar ge leeft, en ge moet nu moeilig uw toestanil clragen... Hr kan nog

geluk komen voor u...
. Nooit m,eer !

- 't Leven is wonilerbaar ! O, God, ik ben nog gelukkig op mijn ouile dag
omilat ik zoveel smart lenigen kan. En ik meende, ilat mijn geluk in mijn doorts
huis begraven lag.
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