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Binders in lllaandoren

door

Sylvain Van der Gucht
en

Lodervijk Yan Laehen
IfET kantoor udn notaris Jacobus Vosselqgr, in de Nleuustraat te Aal*t, Derschilt an
" ntets L:an dndere naLa,riskantoren. Klerh SprietDlechter Zxt er elke d,ag kaLm Le

werken en ontuangt rle uele lrl1,rlten met ite glimlach,
Het leit, dat er îranse be:.etting is, Dormt Daot notaris Vossela,er geen tlinderpeal
om ueel qeld, Le xerdienen. De boerert Da,n heinile en Derre brengen hem tn uolle uertroutuert lnLn qeld. Zij uernoedett. echter niet, dat an dit nolarlskanloor, d.e pteest dlnsrcre
plannen worden ges?need teTen argeLoze kalntea,Lkrachtxge burgers.uit d,e streek,
Notarxs Vosselaer. dxe in uerkeLNjkhexd een geweaen galetboet 16 en dJn hoolal,klerk
een qeue?en medeqeuangette, zijn inleite de Leiderc'uan de beruchte bend,e, d,e Binders
genaamd, dte de streelc uan Aalst, eL"en tle, 1800, la,nge tùjd ou)eùia nla,alcl.en door hun

rool- en moot'dtochlen.

ln

rnenrc boeren- en bul'gersgeain werd el,lende gebra,cht. De Bmders schrol;ken er

niet uaor teruq llun medeburgers near het leuen te

sLd&n op d"e gruwelijkste wxjee,
Gelukklq zegeÙlert hier ook uiteind,elijk lrct reclLt, ilanlc eti de speurztn en d,e swtsuondiaheid Da,n Jan Clércker, zoon uit de herberg, de <<Hope aan Vreileù te Oord.egent,
alsmede zijn 't)riend Victor, een qelaeÈen strijder uan Napoleon
De qanse bend.e uord.t ontmaskerd en uttgeleDerd, aan het gerecht.
Exnde goed, alles qoeù, uan.t Jdn Clercker en Victor, krijgen ook d,e h.eldin hunner
dronten en slijten met ltutt gade een ldng en gelu,kkig leuen.

LEES HET BEGIN VAN DEZE

BOEIENDE

ROMAN

TN DEZE, UITGAVE

. Bertha wil het zelf, mompelile hij. Juist... Ze velnst nag.7,e wll nlet naar
Kailzand komen. Ze blijft ile schelm ontvangen. Ik moest misschien wel heen
omilat ?ii hem verwachtte I Dat ze zich tlan maar voort wentele in ,t slijk l{at
is er aan te doen ? 't Gaat gewoonlijk zo met die meisjes. Eens in het kwaait
blliven zij er in.
Hoornaert kon vanilaag nog in vlissingen kornen maar veriler niet. Doch dan
nam hij morgen ile eerste boot en was hij vroeg thuis. Dit gewoel en gewemel
van Rotterdam hinilerde hem. Hij verlangde naar ile grens I Daar hoorile hij
het kanon. Hier scheen het of 't geen oorlog was. Aan de grens gevoelde hij zich
dichter blj zijn lanrl en zijn voltr.
Eensklaps hoorde hii zijn naam. Verbaasd wentkle hij zieh orn.
Een uur Iater stonrl hij aan ile Delftse fooru.
. Wel mijn ziele Gotl, nu droom ik toch niet klonk het Frans Hoornaert ! En
.peinzen itat ik wel honiletd litanies voor u$' ziel gebetlen heb ! Ik ilacht {at ge
dood waart. En nu, ge staat daar springlevenil.

.

Koster, Sij ! riep Frans niet miniler verbaasd. Vanwaar_ komt gii nu toch !
- Uit Vlaanderen !

.
.

Seilert wanneer

?

Gisteren over de-grens gekomen ! En ik ben hier naar 't Consulaat geweest,
m&âr ze aenilen mij naar dat van Vlissingen. Ik zou naar Engelanrl willen
. Dan reizen wij te gare.
- Gaat gij ook naar Engeland ?
. Neen, ik wil zeggen, -lat we sâmen reizen

tot Vlissingen.

. Ik ben blij, want 't is hier een aarilig land en ik weet er nog weg, noch steg.
Och, ik kwarn nooit verder ilan Ieper. MLaat zeg eens, ik heb uw vailer gezien.
- Mijn vader ! stamelile Hoornaert
Hij groep Dier}s bii de hanrl.

d.iep ontroeril.

. ïVaar ? O, God waar ? vroeg hij.
. Wel ze wonen te Gent.
- îe Gent... En moeiler ook !
. Ja. Maar uw broer is weg gedaan naar Duitslantl.
. IMaarom?
" Omilat hij bot is geweest tegen een offici€r. Vader en moeder zijn goeit ge,

zond, maar tristig om u.

. O, dlat ik ze toch kon laten weten, hoe ik hier woon met Martha. Naar Gent
kunnen we schrijven.
. Gauw een brief !
- lVeet ge vailers adres ?
-

.

Ja.

O, d,an zal ik een brief zenden, al kost het mé al mijn gelit.
Dc trein kwam en ile reizigers stapten in. Jan Dierks hatl veel te vertellen
- Ik ben gevlucht, omilat ik antlers de kogel zou gekregen hebben, beweerile
hit.
De waarheiil was echter, ilat ile koster een paspoort gekregen hail om zaken
ln llolland te doen Hii hail de Duitsers wijs gemaakt, ilat hij tabak en sigaren
wilile kopen en een deel voor ,t leger zou afstaan.

Maar eens over de grens, besloot ile man niet meer .terug te keren. Oniler
het Duits bewind stond hij te veel angst af.
- Mijn vrouw is giniler gebleven, vertekle hij. Die scheiding is wel triestig,
maar zoveel mensen zijn nu ver van elkaan

Hij vertelde dan van zijn bezoek aan vluchtelingen k Gent, waar hij toeval.
lig ook Hoornaert had ontmoet.
- 't fs toch waar, hé ? vroeg Frans.
- Meent ge dat ik leugens vertel.
. Leugens, neen, maar ge zegt het toch niet, om mij blij te maken.
- Hoornaert ! Ik, een koster... liegen ! lVat peinst ge van mij ! Zo zeker als
ik u nu zie, heb ik ook hen gezien en ze waren wel te pas. En gij waar zit gij nu
in de wereltl ?
. Te Kailzanil.
. Waar is alàt ?
- Aan ile gxens in Zeelanil.
-Dus ilicht bij Betgië.
- Als het klaar is, kan ik ile torens van Brug;ge zien.
- Ik ben blij, ilat ik er uit ben Ja... jongerl ze wililen ile kosfer neerkogelen.
fk was te vrij van tong tegen ilie sloebers. Maar in de nacht trok ik €r van
iloor. Ik heb gelezen rlat mijn lippen beefilen, want ik ben ile gorlvruchtige
m€ns van vroeger gebleven. Maar waar is iVlartha.

- Bij mij !
. Bij u, mijn ziele !
. Ik ben enige weken op Steenhove
. En niemanil wist het.

.

geweest.

Neen.

-

TYel, dat was slim ! Ja, bnze Ba,rochie is uiteengejaagil. De Bostoor ls te Roe.
Eelare en hii ligt er ziek.

- lTaar is Debruin

?

. De boer ?
. Ja... De vailer van Angèle
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- Ho, die wonen te Kortenmarck, heb tk horen zeggen, rnÂar me€r weet ik er
niet van. En Desmeil,t heeft te Gent gezeten, maar is verilwenen.

. Zo, zei Frans onverschillig.
. De Duitsers zochten hem. Het lijk
. Waar?
- Op Doornshage !

van Frieil is gevonalen, weet ge ilat

?

' Op Legeins hofsterle !
- Ja, ge gebaart u onnozel ! Gij zult wel weten, wie de Duitse spion ile nek
omgeilraaiil heeft Nu, de schavuit verilienile het, maar d.e Duitsers hebben
het ile Steelhovenaars ilaarvoor nog lastig gemaakt.

. IIoe ilan?
- Door allerlei

ondervragingen. En

om't u nu te zeggen, ze hadilen

gcen goeil

ik ilaar tussen zat ! En 't was tiiil, dat tk weg kwa.m.
glimlachte,
Hoornaert
maar sprak ile koster, ilie nu vrii snoeven kon, niot

oog op mij, ze peinsden, ilat
tegen-
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. Ja, Desmeilt heeft zeker getlacht : ik als

oversûe van ile garde.civlek zal
verantwoordelijh gesteld worden voor Fried, en is er d.aarom van door gegasn.
Voor dic gasten is het niet erg, Die hebben geld genoeg.
- IVat gaat gij doen in Engelanil ?
. Ik zol trachkn er in een vluchtelingenkerk organist te worilen.
- Dat ware niet slecht.

. Bliift gij in Hollanrl ?

- Ja...
" Ik niet! Hollanil ligt nog zo tlicht bij Duitslanil... Als die willen zijn ze in
enige uren hier...
2o zalen ileze Vlamingen te spreken, terwijl de trein hen naar 't Zuiilen
bracht.

DE LAATSTA TOC}IT VAN DE BASKANÎER
Loden had zijn reisje langs de kust veilig geëiniligil.

loch had hij ilaar een ernstig vermaning gekregen.
Aan den Haan, tussèn Blankenberge en Oostende hail hij schoten gehoord...
En mensen vertelden hem, dat €r daar een burger gefusilleerd werrl.
't Was een man van Steene. De Duitsers hatklen wnpens in zijn huis ge.
vonden en henr daarvoor ter dood veroorcleeld.
Een schepene van Oostende moest getuige zijn.

De Boskanter vernam dus al weer dailelijk hoe weinig de bezetter een leven
telde. En 't zijne was in gevaâr, zolang hii als spion in zijn lanit rontltlooltle.
Maar dit sehrok den moetlige kerel niet af. lTtet vrolijk gemoed trok hij ver.
eler. Nu besat hii zieh naar zijn eigen streek. trerst wiltle hij thorhout en Roe.
selare bezoeken. Misschien kon hij ile familie Debruin ontmoeten. Maar thans
was de uiterste voorzichl,igheid geborlen. Er liepen lantlgenoten ronal, alie verraad pleegden en eigen bloeil verkochten voor een Judasloon en aldus de vijand
dienden.

Loden kwam op een dorp... Een stroom van volk ging

er jnist ter

kerke,

waar €r een lijkdienst was voor een Belgisch soldaat

De jonge man wilile die bijwonen en stapte het beilehuis binnen.
Een lijkdienst zonder lijk...
De rnoeder was teruggekeerd van de nu verlaten slagveltlen bij Mechelen.
2e haù v€rnomen, dat haar zo daar ergens gevallen was. Ze wiltle weten,
waar hij rustte. Îe voet en per trarn had ze gereisd, dagen, moeilijke dagen, tor.
send haar hevig verdriet. Maar

liefile tot haar kinil hielil ite vrouw

staande"

Ze kwam daar, waar reeds eenmaal 't jonge gras de groeve rler slagenden
dekte. Ze ging van pastoor tot burgemeester, van secretaris tot grafmaket. Ze
toonde regiments-, bataljons- en kampagnienummer, en eindelijk kwam ze op -le
plek, waar hij gevallen moest zijn. En weer zocht en vroeg ze. En ten slotte
vond men de naam in een register en kon men de moealer op een kerkhof brenger, rva,ar vijftis Belgische soldaten oniler de kruisen sluimertlen. En daar las
ze een naam,

zijn naam...
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't

Ze wilile ile zoon meevoeren naar Vlaanileren, iloch kreeg geen verlof, want
was daar thans 't eteppengebied. Later, als ile vreile kwam.
Alleen keerile ile moeder terug, rustiger toch, want nu hail ze êen herinnerlng

8an

hem.

En in de eigen kerk liet ze een ilienst voor de zoon houilen. V6ôraan, tussen
pinkenile kaarsen, stond de zware .katafalk... Het orgel ruiste het vaôerlanilse
Iied, stil, plechtig als een gebeil. 't Gebouw was vol. En zij, die tbuisgebleven
waren en 't volk hartden zien gaan, zeiilen weemoetlig : a't Is voor N... l.
Ile priester sprak over't leger en't vailerlanel, hier in ile laatste vrljplaats
van 't bezette lanrl, en geestilrift zinilerile iloor ile zielen.
Duitse soldaten luistertlen, maar zwegen... Een pinkte een traan weg... hii
ilacht wellicht aan de zijnen en de jammer van de krtig...
Velen ln ile menigte weenalen.
Loden was ook ontroeril
Ja, ile vailerlanilse geest bleef sterk oniler het volk
Loilen mljmerrte hieroven In gedachten verzonken trok hii voort.
Hii nailerate nu de streek van het bos de veste van de viiand'
- Halt I klonk het eensklaps.
En eer Loilen een beweging kon maken, werd hii dær Duitser vêstgegrcpon"
Hij ontstetrte gewelilig... Eensklaps voelde hii zich verloren...
Alles zou uit zijn nu... alles, zijn liefite en huweliik. Ziin werk... Zljn long

kloek leven.
De jongeling beheerste zich toch.

. lVat is dat nu ? vroeg hij.
. Hebt ge een Baspoort?
'Ja.
- Ook voor

ileze avonil

?

En zeker was de bespieiler tn bezit van alat stuk, al was het nagemaakt. Onge.
wapenil ging men niet op zulke gevaarlijke werkies uit.
- 't Doet er niet toe, hernam tle soldaat. Ge gaat toch mee... Ge kunt bet op ilc
post vertonen,
. Maar als ik nu toch in orile ben...

. Mee!

- Dat is onrechtvaaritig. I{aarom goeft ge paspoorten, als go toch dle meDs€n,
die in orile zijn, aanhouilt !
Protesteren hielp echter niet. En verzet al evenmin, want ale solat&ten waten
gevieren. I{eerstanil kon ilus niet baten. Loilen dae,ht aan ile brieven ! Ifij hail
geen gelegenheiil ze nu te vernietigen en moesten ile solilaten hem aftasten, ilan
zouden ze ile stukken vinilen.

De Duitsers leiiliten hem veriler on einilelijk btachten zê Loden tn een ilorp,
dat de Boskanter als Cortemark herkende.
Dnige solilaten lagen op banken te slapen. Aan de talel nat ocrr felilwebel
- Wie hebt ge daar? vtoeg ileze.
. Een burger, die in het velil liep.
. Maar tk heb een paspoort, zei Loilen stout
. Steek hem daar binnen ! gebood ilo felilwebel.

- Ik zeg u ilat ik
256

een paspoort heb.

. Kan mij niet schelen ! Laat me nu gerust.
. Dat is toch onrechtvaarilig. En gij weet niet wat

ge iloet, als ge me belet
mijn werk te verrichten.
- Welk werk ?
- Voor uw elgen meesters ! Ze geven mij geen paspoort zontler reilen.
De Boskanter beilacht ilat stout gesproken, half gewonnen is.

Maar die felilwebel nam weer ilailelilk zijn onversehillige houiling aan.
- Breng hem hiernaast ! gebooil hij.
Loden weril in een zijkamer gebracht. De Duitsers lieten hem alleen en
trokken de deur toe.
- Eerst aI ile brieven weg, ilan kunnen ze toch niets bewûzen, ilacht Lotlen.
Goil zij geilankt ilat ik alleen ben.
De Boskanter haalile gejaagil de brieven uit. Hij scheurile ze en stak ilc
stukjes in ile mond. Hier was maar een zeker miililel. Ze opeten ! En hii deed
het.

-

Een goede beefstuk zou beter smaken, want

ik

heb ferme honger, momBel.

ite hij.
Daarna bekeek hij eens nauwkeurig het vertrek Van ontvluchting was er
geen sprake want voor alle zekerheid hadilen ile Duitsers het enige raam
dichtgemetseld"

- 't Is toch een lelijke zaak, itacht ile jonge man. AIs ik maar niet herkenil
worilt. Bauer zit misschien nog in de streek. En itie hatl me al lang ite kogel
betoofil.

Loilen zat gevangen en treurig overilacht hij zijn lot.

Hii zag Nele. zijn vrouwtje. Hij harl haar innig lief gekregen.,. Ze zourlen
naar Vlaanileren terugkeren en er gelukkig rilonen, als rle oorlog ïoorbij was.
Hun'minne was door gemeenschappelijk lijilen geloutertl.
illaar nu...
Lotlen wachtte ongeiluldig ile morgen af.
Einilelijk weril de deur geopenil. Den solilaat bracht hem een stuk brooil en
een kom slappe koffie.
. Goed geslapen? vroegi hij.
. lk ben een beter beil gewoon ilan ileze vloer.
- Ja, it ook, thuis wel te verstaan. Maar krijg is krijg.
. Gaen ze me hier nog lang houden ?
- 7* ziin hier nog al streng op 't verkeer, omdat we een groot kanon opstelIen.

Loilen hail gaarne nadere inlicitrtingen gevraagil over ilit geschut, maar hiJ
mocht nlet laten blijken, alat hii vreemdeling was in ,t gewest.
De Duitser sprak over c Lange Max >, 't monsterstuk bii Couekelare. Veel
butgers moesten tot ilie arbeiil meewerken.

- ï[aor moet ik nu op wachten

? vroeg de Boskanter.

. Tot de officier komt... onze luitenant
. .IIoe laat is ilet?
. O, zecr verschillenal. Ile luitenqnt slaapt

gaarne I'ang.

rlet geilulil van ile gevangen weril op een zware proef gestelit. pas tegen ilc
nriililag wcrd de aangehouilene voor de officier geleiil.
%l

" Wat iloet gîj in ile nacht op ile weg ? vroeg teze streng.
- Ik ben in ilienst van ile Duitse kommissaris te Brugge en mag dag en
nacht op straat zijn,
Zoniler aarzelen haalite ile Boskanter een stuk voor de ilag. Dit was meester-

Iijk nagemaakt.
. En ik protesteer, dat ze gisteren mijn pas niet hebben willen inzien, sprak de
gevangene. Ik weril voor een belangrijke zaak op reis gestuuril en heb mijn
werk niet kunnen volbrengen.
- En hebt gij gezegrl dat ge een Das haitt?
. Zekerl
- En wat antwoorilden ze ?
- Ze duwden mij ilaar in dat hok.
De luitenant liet de feldwebel roepen.
- Hij is in zijn kwartier, zei een soldaat. Hij slaapt.
- Haal hem van zijn nest ! En iladelijk !
Loilen ailemde al vrijer. De zaak verlep goetl.
- Is het tijilverlies ernstig ? vroeg de luitenant weer.
. Ja, mijnheen Ik ben éen gevaarlijke kerel sp het spoor. De kommissaris
tler Duitse potitie hecht groot belang aan zijn gevangenneming.
- En zou 't nu niet meer lukken,
- Ik hoop het. Als ik ten minste ilartelijk vertrekken kan.
- Ja. ls ilie ezel van een feldwebel er nog niet ?
- Moet ik op hem wachten ?
- Ja, ik wil toch weten, waaiom hii uw pas weigertle te zien.
Weldra kwam de schulilige binnen.
Hij was zeer zenuwachtig.

. Ezel! zo begroette hem de'tuitenant.'lVaarom

hebt Sij gkterenavonil

ge-

weigerd de pas van deze burger na te zien.

- Ik wist het niet...
- Ik heb het u toclr duiilelijk

genoeg gezegd ? zei Loilen. Maar ge antwoortlilet
elat ze u gerust moesten laten.
. lVelnu, ezel ! buklerile de luitenant. Ge z*t zeker te dromen.

- Ik wist niet...
- Neen, gij weet niets, gij weet nooit iets ! fiuk uit, ik zal u nailef spreken'
- Gij kunt gaan, het spijt mij, ilat dit voorgevallen is, zei de officier tot Lo.

ilen. die zijn hart voelde bonzen.

' IIij

hield zich echter of het alles zo hoorde, nam ziin vervalst stuk, groette

en ging heen.
- Ik weet niet,

wie ile grootste ezel is, mompelile hij, de feldwebel of ale luite.
nant. tlaar ik ben vrij. lk heb hem weer €ens goeil vast. Maar 't is een v€rrna.
ning. Ik rnoet voorzichtig zijn.
Eensklaps zag Lod,en Angèle Debruin, dle immers met haar oudêrs te Kortemark ve:'bleef. Het meisje herkende hem ooh.
- lVel mijn ziele Goils. zei ze, ivie ik nu zie ! Gij ziit toeh geen verrezenc...
- Zwije... En toch moet ik u spreken... Ik ga ilie straat in. Votg me dsn.

. Ja...
- Maar
2rE

gebaar nu niet, ilat ge me kent...

-

Loilen vcrvolgile zijn weg. Weldra haakle Angèle hem in.
Ja, ik ben eens teruggekeeril, zei rle Boskanter, maat z,e hebben

.

Van Gust ! En het meisje begon van aandoening te beven.

juist binnen gehatL
- En weer vrij !
. Ja ik hail een brief voor u.

mij darr-

. Ja.
- Hebben ze hern afgenomen ?
- Neen,'k heb hem opgegeten. 't Is jammer.
. Ge konrlt niet anders iloen ! 't ts 't beste zo. llleet ge wat er in stond ?
- Neen... Maar ik weet toch, ilat Gust in de beste gezontlheiil ir.
. Hebt ge hem gezien?
. Ik hreeg rle brief van Martha.
- Martha Legein.
. Ja.
- Maar waar is zij toch ! Jozef-Maria, giJ brengt Sroot nieuws,
. Martha woont in Holland, met Frans Hoornaert.
- Met Frans Hoornaert. Die is ilus niet tlooil,
- Verre van daar !
- Martha heeft me niets gezegd over haar vertrek.
- Och, meisje... gehèimzinnigheiil is nu 't beste. Gij weet nog zo veel niet...

ik met Nele getrouwd ben.
On ile Boskanter ileelile haar allerlei berichten mee.
. Kom e€ns mee tot waar rry€ wonen, noiligile het meisje.
- Neen, neen... Ik moet voorzichtig zijn.
- We zijn hier maar met een familie van Steenhove,
- ls 't waar ?
- De anileren zitten in Torhout en Roeselare. Toen ga eens mee, Ze zullen bij
ons allemaal zwijgen ! En ge kunt blijven slapen ook,
- Wat komt ge doen ?
- De streek eens bezoeken.
- Waar woont ge dan ?

Ge weet zeker ook niet dat

- In Holland.

De jonge man zou er zich wel voor wachten zijn geheimen te verklappen.
hail geleeril, zelfs tegen brave, opreclrte mensen uiterst voorziohtig te zijn.
- Ewel, ik gaan- eens mee, hernam hij. Ge woont toch niet in 't dorp.
- Neen, we rvonen buiten. Er passeren daar bijna nooit soldaten. lVij zijn ook
voorzichtig. lVe hebben hier juist weer e€ns gezien hoe vals ile Duitsers zijn.

IIij

-

Hoe dat ?

' Zo hebben een kuiper, Van Damme, vernroord, 't lVas een brave nan, dic
nooit iemanil misdeed. Hij werel aan de weg naar Ichtegem dooilgestoken, Dc
Duitsers ueiden, ilat hij tekens gaf.
- Aan wie ?
- Aan ons leger !
- Van hier ?
- De man was natuurlijk onschuldig, maar ile Duitsers

geven.. De .pastoor,

moesten een reden op.

de heer Bankaaril en de onilerpastoor Bara, zijn er voor
25$

nââr Duitsland gevoeral. De kommanùant zei, tlat zij verantwoortlelijk waren
voor

ale

rust.

Dit ilrama van Kortemark wekte iprlerdaarl opschuilding in de ganse streek.
Van Damme rryas onbarmhartig vermooral geworden en ter plaatse begraven.
En de oude priester en zijn helper moesten de weg der ballingschap op.
- Die schelmen zijn tlus niets gebeteril, zei rle Boskanter.

-

Neen ! En hoe lang gaat ilie oorlog nog duren !

Terwijl het tweetal maer aloorstapte, stormde een burger de Kommandantur
binnen.

- Rap ! riep hij. Ik weet een gevaarlijke kerel zitten ! Waar is de luitenant

. Binnen.
; Maar weet

ge wel,

?

wat gezegt, vervolgile hij.

Een sclilaat wees naar ile kamer waar ale officier zat te schrijven.
. Ja, ja.
- De luitenant is in een slecht humeur vantlaag.
- Ehwel, ù*nzal hij zeker in een goed geraken.

De solilaat ilienile de burger aan. Deze was inilerilaail niemanil anilers ilan
de vader van Rosse Trien. Terwijl ile gans verdorven ilochter nog te Gent zat,
was ile baas uit ile < Drie Linden > in tlienst van de Duitsers, en verklikte hij
eigen volk.
. Wat is er nu w€er ? bromile de luitenant, toen hij ile laffe kerel zag.

. Ik heb Loclen, rle Boskanter Eezien.
. lVie ?
- Loden, ile Boskanter, die door kommanilant Bauer van Steenhove ter dood
veroordeeld was. Ik weet wat ik zeg. De deugniet heeft vroeger al spionage ge-

daan, maar is dan gevlucht.

. Waarheen ?
. Ik weet het niet, waarheen...
De luitenant seheen nog ongelovig.

- IVat ik zeg is ile waarheiit, drong de schelm weer aan.
- Goed, ik zal u soldaten meegeven.
Zo weinig schaamte hail ileze verrader, ilat hij openlijk een patrouille van
ile vijanil cle weg wees, om eigen volk te laten aanhouilen.
Loden zat intussen bij boer Debruin, ilie nog altiitl op tle hoeve van zijn ver.
wanten verbleef. Hij sprak over de oorlog maar hoorde ook ile lieilen uit, want
altijrl was hij erop uit inlichtingen in te winnen voor zijn dienst.
- Och Heere, Duitsers ! riep Angèle, eensklaps.

-

Dat is voor mij ! kreet ile Boskanter verschrikt.

tlij sprong op en liep naar ile achterileur. Maar hii zag, dat ile solilaten het
hof omsingeltlen.
Dan renele hij ite trap op naar ale zoliler. Doch ile Duitsers zetten hem
reeds na.

- Hier ! riep ile aanvoercler, of ik schiet u neer. Ha, we kennen hem, hii b
bij ons geweest.
De jonge man nam ilaileliik weer zijn ov€rmoeilige houiling aan
- Wat wilt ge nu weer? vroeg hii.
- Ge moet mee !

vannacht ook

.

Waarheen ?
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- Naar ile luitenant.

.

Dat kan niet I Hij heeft mij zelf in vrijheid gestelil.
hebben nieuwe bevelen.
De Boskanter moest gehoorzamen.
Eensklaps zag hij de vatler van Rosse Trien en tladelijk ontstonil een stout

- Wij

plan in zijn geest.

- Die moet ook mee, hernam hij op ile burger wijzend.
. Ja, hij gaat mee,
- Goed dan !
Gewillig keertle hij naar 't dorp terug. De mensen kwamen buiten om naar
hem te kijken.
De luitenant stond op ile'drempel der Kommanrlantur.

- lVel dat is dezelfde gast van deze morgen, mompelcle hii verbaasd. Zou hij
mij dan bedrogen hebben ?
- Luitenant, dat gaat nu toch te ver ! riep Loilen reetls van op een afstanil.

- Kom binnen !
- Maar ik heb ook geluk, hernam ile Boskanter. In naam van de Duitse com.
missaris te Brugge verzoek ik u deze man aan te houtlen. Hij was het, ilie ik
hebben moest.

- Maar die is in onze dienst !
- Hij speelt ilubbel spel. Hij werkt met u, maar in waarheitl spionneert hij.
- l{elke gemene leugens ! zei de baas uit tle a Drie Linilen >. Ha, hij peinst er
zich zo uit te klappen.
- Hoor eens, ik zal u beiilen opsluiten ! tierde ile officier.
- Ge moet weten wat ge doet, hernam Loden, maar miin pas bewijst u ilat
ik in orile ben.
- Gij weet wel, waarom ge uit Steenhove gevlucht zijt ! sprak ile herbergier.
- Gevlucht ! Ja, dat heeft ite kommantlant aan ile kinkels, lijk gij, wijs gemaakt, maar ik ga nu niet aan uw neus hangen waarom ik weg trok want met
gasten als

gij is dat te gevaarlijk.

De luitenant riep ile Boskanter alleeen.

- Gij beweert dus dat itie man rle burger is, rlie gij

. Natuurlijk.

moesû aanhoutlen.

- lVaarom?
- Omitat de kommissaris te Brugge het bevolen heeft.
- Maar ile reilen ?
- Die zal de kommissaris wel kennen. Mij ileelt hij alat niet mee en ik vraag
er ook niet naar. Doch zend mij met hem naar Brugge,en ge zult zien dat ik
eelijk heb. Wat de heren er ilaar zullen van zeggen, als ik als gevangen behanileld worilt, weet ik niet. Ge ziet mijn pas; door hen afgeleverd. als die
zo weinig van tel is...

Ifeer weifelde ile luitenant tegenover ilie beilaarile houding van de

Bos-

kanten

. lVacht

even hier naast, zei hij.
De officier ging naar zijn telefoontoestel.
Na enige tijil keerile hij terug, rooil van opwintling.
281

Hil greep Lorlen bij de schoutler en gaf hem een slag in 't gelaat, tierenil:
. Gij gemene beilrieger, gij zwijnhontl. Te Brugge weten ze niets van al ale
leugeris, die ge me wijsmaakt !
't lleril plots rooil voor de ogen van de jonge Vlaming.
Den Duitser, die h'em sloeg.

Rn plots greep hij ile luitenant bi.i ite keel en slingertle hem tegen de muur.
Dan sprong hij naar ile deur. Maar vijf, zes soltlaten snakten hem vast, Een
korte, hevige worsteling volgde. De Boskanter werd overmand, te gronile ge.
worpen, geslagen en gestampt.

- Eindt
ile kogel

hem

! huilde tle offieier. [Iij, ilie zwijnhontl, ilat

beest,

Hii is nu voor

!

Loden werd geboeiil en dan in een zijkamer gebrâcht. Zijn drift viel en het
werd droevig in zijn ziel, want tle jonge mrn van Nele begreep, ilat het nu met
hem gedaan was,

VOON DE KEIJGSIiAAD
ve

De Boskanter hail nu menig leven in zijn hanil, maar die waren bij hem
ilig.
Ondanks alle strikvragen sprak hij het gevaarlijk woord niet voor de krijgs-

raad.

Twee ilagen later werd

hij

naar Steenhove geleitl.

Hij zag er zijn

bos. IIet

was raeds erg.gehavend. Tranen drongen hem in de ogen.
O, bet outle, goede woud, en ook het ouile, goede leven. Hij had gehoopt daar
lveer eens in vrede en geluk met Nele te mlgen wonen.
Sauet was nog in het gewest. Hil kwam naar Steenhove. Zijn gelaat griinstle.
- Ha riep de overste, einilelijk hebben we hem toch ! 't Heeft lang geduurd,
mâar nu laten we hem niet meer los !
't ls een iler gevaarlijkste kerels vau Vlaanileren. lllaak hem kapot, dat is het
veiligste ! Nu is "t uit met uw fierheitl, hé ?
Loden zvseeg, maar keek

de

'officier onbevreesd aan,

Weer liep de Boskanter slagen en stampen op çn eintlelijk werd hi'l in de
kelder van 't Semeentehuis aan €€n haak geboeitl
En toen het bleek, dat de Boskanter toch niet spreken zou, velde ile kriigsraad zijn vonnis ! Het was de dood, 't Was een zonnige morgen. Loden werd nit
de kelder gehaalil.
Hij wist het, dat

hij nu sterven rnoest.
grauwe
gewelf had hij geweencl.
Onder het
lokte hem. En hij had Nele innig lief.

Ilij

was nog zo jong, en het leven

'Maar voor zijn beulen wilite hij zich kloek houden.

Soklaten omringden h€m.
Voorwaarts ! klonk het bevel van een luitenant.
Loilen'blikte nog eens naar zijn ttorpje; het viel langzaam in puin. Steenhove
moest in deze yreselijke verwoesting tlie over Vlaanderen gekomen was, ver.

.

gaan.

De jonge man blikte even na&r ele graven; daar ook sluirnertle Nele's vrder.
Daar rustten ile burgemeester, en de oude Dillen €n zoveel a,nd€r€n.
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. Tot

straks, mompelile Lotlen.
Men leidile hem naar't bos.
Daar lag het, gehavenil reeils, maar schoon nog, met
tussen ile blaileren..En in ile dreven schatertlen tle vogels.

't

gouilen morgenllctt

Loilen wertl naar een boom geleitl.
Bauer verscheen uit een zijlaan... Enige offici€l'en en een Duitse aâlmoeze'
nier waren bij hem.
De geestelijke kwam naar de veroortleeltle.
- Ik heb u niet nodig, zei ùeze. Gij ziit een Duitser. Gii weet tlat er onrecht
geschieilt Daarover zwijgt ge. Ge hebt nu ile macht nie , vergiffenis te schen'
ken. Ik ben niet benauwd voor Goil te verschijnen. Ik heb mijn lanil getlienil
en sterf er voor.

Uit ite verte keken enige burgers toe. Het waren dwangarbeitlers. Loilen
gtoette hen met de hand.
- Leve België I riep hij, zo luiil hij kon, opdat ze het zoutlen horen, ilat de
Boskanter mooilig in ile ùooil ging.
Loilen werd aan een boom gebonilen.
Men wilile hem blinddoeken.
- Neen ! riep hij. Ik wil mijn bos zien als ik sterf... En 't was of hij ook Nele
aanschouwile, ile jongd Vlaamse vrouw, ilie nu als haar moeiler weduwe w€ral
Een officier las het vonnis voor...
- Ilebt ge riog wat te z€ggen ? vroeg hij dan.
. Leve de Koning, het leger, het lanil, ilat weer vrij worilt ! riep de Boskanter.
Hi! zag hoe ite solilaten hun geweer richtten. Hij sloeg ile blik omhoog.
- Schiet maar. Ik ben niet benauwtl... ik heb mijn lanit getlientl en niemanal
verraden. Ik sterf voor België ! Goil wac.ht mij...
't Waren zijn laatste woorilen.
Schoten knalilen. Eèn zwerm vogels llaililerrle versehrikt op.
Aan ite boom hing het lijk in de touwen.

Solilaten haililen reeds een graf geilolven en Loilen rustte

in het Woud van

Houthulst.
WACHTEN...

En Nele in Frankrijk wachtte te vergeefs. En Martha en Frans staarilen dik.
wiJls naar de grens, wanneer het kanon klonk en nog vele, vele maanrlen bultleren zou.
Maar Loilen keerile niet terug... Wachten-rnoesten nu allen, op ile bevrijding
van hun land, dokter Deblauwe in Duitslantl, Hoornaert en zijn vrouw en zijn
mociler te Kailzand, zijn ouilers te Gent, de familie Debruin, die veril,er ongemoeiil bleef te Cortemarck, die later nog verrler in ballingsohap gingen op een

Limburgse gemeente.
Illtachten moest Bertha, die voor haar kinrleke werkte en zich tc Mirklelbure
vestigile. Desmeilt gaf haar op en zocht een andere gezellin, zieh niet meer bekommerend om zijn vrouw of kiniL Gust en Leon Wouters moesten wachten in
hun slijkerige loopgraven
ITachtenil a"l ilie iluizenden bannelingen...
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Dn wachtenil lag claar ook het Wouil van Houthulst, tot ile solilaten aan zou.
ilen stormen om de verlossing te brengen aan het vertlrukte volk.
lilachten... loch zou het recht triomferen...
HET BEVRLIDINGSOSFTENIEF

Hot getii was gekeeril... De Duitsers hailtlen hun laatste krachten uitgeput.
Nu begon voor hen 't einde... Foch hail een offensief voorbereid. Het brak los.
De 25 september richtte de Koning een proklamatie tot zijn troepen :
Solilaten,
gaat
Gij
een machtige aanval doen op ile vijanilelijke stellingen. Zii aan
zii met uw helilhaftige Franso en Engelse wapenmakkers, komt het u toe
de overweliliger, ilie sedert meer dan vier jaar uw broeders vertlrukt, terug

te itrijven.

Het uur is beslissend.
Overal wijkt ile Duitser.
Solilâten,

Toont u waarilig van ile heilige zaak onzer onafhankelijkheiil, waardig
van ons verleilen, waarilig van ons râs.
Vooruit voor't recht, voor de vrijheiil.

Yertrouwt stellig op ile overwinning voor

't

roemrijk en onsterfelijk

België.
ALBER,T

Ile zatertlag, 28 september, om 2 u 30 's morgens, begon op gans het front
van het Belgisch lcger een reusachtige artillerievoorbereiiling, .wùLtran met de
e Belgische r batterijen, talrijke Franse en Britse batterijen deelnamen, alsmeile scùrepen van de Britse vloot, die 's vijantls kustvertletligingswerken en
gevoelige puntcn van zijn miililelen van verkeer bombarileertlen.
I)rie uretr lang iluurile het geiloniler van een roffelvuur, rraarvan de verre
echo, over de Duitse linies, ongetwijfelil als een teken van aanstaanrle bevrijding kwam weerklinken in ile harten van ile onder het juk gebukte bevolking.
Verontrust en verrast in hun linies, wierpen ele Duitsers onverpoosil, talrijke groene en rotle vuurpijlen die haastig op elkaar volgen als een alarmvuurwerk
En waar zou men strijden ? Er was hier geen enkele begaanbare weg, niets
onilers dan sshorren, mo€rassen, franaatkuilen, heuveltjes, modiler, prikkeldraailversperringen, gtachten, waterlopen. Een verwoest lanil,
O, ilie nacht ! Zou het waarlijk de laatste zijn aan ile lJzer ? Ging men morgen hct lanil bevrijilen, al ilie ilorlren en steden, het eigen huis, vailer en mo'€der,
vrouw en kinileren zuster en verlooftle.
Morgen !
Die nacht... Aalmoezeniers horen biecht spraken de zegen uit.
Het uur H nailerile... het uur van ile aanval. De iluisternis hing over't IJzer.
lanel De winil huilile over het verwoeste gewest... Overal weril gewaaht..' Men
was gereedl het ganse leger... uitgerust voor de geweldige tocht.
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NoÈ enige minuten... De kanonnen bulderden tien, twintlg hontlerilen ilan
De hemel eat vol vlammen... het licht flihkerde over de vlakte. de loopgraven,
over he.t gezicht der soldaten over de ruinen, de schuilplaatsen. Granaten floten
over de linies. Verschrikkelijk woeilde ile orkaan. De grond beefde, de lucht
schokte. Het offensief begon.
5 u 30 ...Fluitjes klinken en claar gingen de eersten. Grote Gotl zou het ilan
ilitmaal waar zijn, dat men niet terugkeren moest naar deze loopgraven en
schuilplaatsen, naar die stellingen van de lJzer, naar al tlat dorpspuin, naar de
kantonnementen, waar men iedêr hoekje kent...
Zou men doorbreken... tle bevrijding brengen?

De eersten trohken over de bruggen, slopen door het a niemandslandr. De
woestenij van modder en granaatkuilen, waar alles ilooil is, tenzij het riet, ilat
in de winil scheen te klagen.
En dan botste men op de vijandelijke stellingen... Machinegeweren ratelilen,
kogels zoemden... De eerste kreten klonken, de eerste doden vielen... De slag
was begonnen, 't zou ile bevrijiling zijn, maar zij eiste zware offers.
ln 't Oosten lichtte de clag, grauw en somber, geboren in regen en winil, tn
bloed ook.

BEvRUDING

Te Maria-Iloorebeke was de oortog geëintligd, Maria Hoorebeke een van te
punten in de laatste linie.
Geen angst m€€r, geien vlucht, geen schuilen'in kelders, geen vrees voor gaswolken en granaatscherven, geen verwoesting, geen dootl.
Na meer dan vier jaar had men eindelijk de muil van 't brutale, alles verniç
tigende en wegmaaiende kanon gesloten.
Van de Leie tot ile zee heerste nu ile dootl.
Welk een gruwelijke wilelernis ! Overal ruTnen en zelfs zoals rontl leper, geen
ruïnen meer, maar slechts een uitgestrekte grauwe vlakte, vol granaatkuilen
€n graven, doch zoncler spoor van dorpen zelfs. llier en daar afgebrokkelde
stammen, als dode stokken, alles wat er overbleef van bossen of parken ! Na de
winter schoot er onkruiil op, waartussen papaverbloemen wasten, hel rooil als
het bloed, dat de grond harl geilrenkt.
Een dag reden wij ronil van Passenùale tot Dixmuiden zonaler een burger te
ontmoeten. Overal de doorl in het braakliggend lantl, in puin, in duizenilen
grav€n met schamele, verweerile kruisies, ile ilooil, ilreigenil ook nog in achter.
gebleven munitie.

De eerste mensen keerrlen terug en met het hout uit il loopgraven bouwilen ze een barak, en ze moesten hun bestaan weer inrichten, als Robinson
Crusoë op hun eilanil.
Daar gaat ile zaaier... Een rlie niet meer wachten wil ! Uit balingschap is hii
teruggekeeril naar de gronrl, waarin zijn hart gevezelil zit.
IIii zaait... Over zijn borst hangt ile linnen zak. Met wijile schretlen stapt
hij over "t lanil. Ilij zaait, daar waar de kanonnen het rleilen vier jaar lang,
waar tlorlen slapen.

Hii

in de wildernis, op Europa's slagvelil in tle botlem,
tijrlens
de roile met stromen bloeil werd geilrenkt.
iaar,
zaait

ilie

verleden
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Machtig is zijn gebaar... machtig en heerlijk en intlrukwekkenil, want hll
Hij strooit het uit"..

gaat leven wekken in de dooilsvallei.

BESLÛIT
Frans Hoornaart en zijn vrouw keerden naar Steenhove terug. Ook zii vonden niets ilan puin en konelen hun ilorp niet meer herkennen. Ze namen ondertlak in een Duits abri. Zii, zoals vele anclere zetten zich moeilig aan het
werk om de wild.ernis van Vlaanderen weer bewoonbaar te maken. Maar niet.
tegenstaande al de geleden ellende, ile vreselijke tijtl itie achter hen lag, voel.
den ze zich gelukkig. Einilelijk, eindelijk war€n ze weer samen in het eigen
lantl, op ile plaats w^ r ze vier jaar geleilen in het huwelijk getreden waren.
Ook moetler keerde terug, evenals Bertha, wier kinrl in Hollanil gestorven was.
Bertha was stil en steeils ontler de intlruk van het gebeurtle.
Enkele jaren later huwile ze toch met Leon llYouters, die haar nog lief.
hail en alles vergaf. Van Desmeilt hoorilen ze niet meer. Deze was nâar Brussel
getrokken en hing er ile vailerlaniler uit. Ook ilokter Deblauwe keerile terug
uit Duitsland, maar als een wrak en enige maanilen later stierf hij, naitat ziin
wens in vervulling gegaan was : de outle streek nog e€ns terug te zien Ook al
de anilere vrienilen en kennissen kwamen weer naar Steenhove. En hanil in
hanil werkten ze sam€n, ploegilen en zaaiilen op het lanil en ilank zii zijn ar.
beid werkte Frans zich er boven op en dikwijls ilankte hij Goil dat hij weer
met ziin vrouw hier mocht rperken.

EINDE
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