
Het pistool 
schoof een nieuwen houder 

vol patronen in het magazijn. 
rette den haanpal vast, er 

streelde met de vingers de glimmend 
zwarte. gepolijste loop van zijn 
pistool. Hoe vertrouwd was dit wapen 
hem het laatste Jaar geworden. 1111 
glimlachte bij de herinnering aan 
den dag, toen hij het voor het eerst 
Ia handen kreeg. Hij had geaarzeld 
het aan te vatten, een rilling was er 
langs zijn rug gelopen, teen zijn 
hand de kolf omsloot. Dlt was een 
wapen om dooden. Om menschen 
het leven te

te 
 benemen. Tevoren had 

hijhet dijeden van een dier niet kun-
nen Men. Als zijnveder een konijn 
zou slechten, nep hij de deur ult, en 
hij keerde niet terug voor het dier 
gevild en koud op het aanrecht in de 
keuken lag. 
En 	De strijd op het binnen- 
landsche front maakt hard. 
Den eersten keer dat hij een opdracht 
had, heeft hij gesidderd en gebeefd. 
Zijn hofd

ij 
 gloeide, terwijl hij in den 

grePP. 	, en toen hij voetstaPPer 
hoorde naderen in het donker schud-
de de revelver in zijn hand. Hij zou 
nu moeten schieten. De ma. die op 
het landpad naderde, weu moeten 
vallen door rijn hand. Doods moest 
hij, Het was er niet van gekom.. Een 
fluitje van den commandant had 
hem teruggehouden, toen hij zijn wa-

n ophief. De man, die langs kwam 
was een ander dan zie zochten- Hen 
poging was dien nacht mislukt 
...Strop," gedankt,ommandant. Maar hij 
had God 	ofschoon hij zink- 

voor een helfmchten lammeling 
schold. 
Toen het mee het eerst tot schieten 
kwam, heeft hij geen aarzeling ge' 
kent Maar toen was het ook geen 
wachten op een prooi. Toen dacht je 
er niet aan dat je een mensch ging 
dooiden Ze werden overvallen door de 
Oriine. Een kreet: Te wapen! Hun 
kogels vlogen hen reeds om de .ren 
Hij zag een uniform, een breedea 
moffenkop, een loop op zich gericht. 
Hij schoot alt zeitverweer. En een 
woeste vreugde vlamde In hem, toen 
die kerel In den grond schoot inplaats 
van op hem en tegelijk voorover 
stortte.• De koorts van het gevecht 
had hem te pakken- HIJ vocht els een 
bezetene. En naderhand kende bij 
geen gevoel van leed ot spijt,  wijl hij 
gedood had. Geen rilling is er langs 
zijn lijf geloope. 
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Er kwam daarna een tijd, dat hei 
wapen enkel preventieve diensten 
deed. De ambtenaren van de distri-
butiekantoren lichtten de KP, zelf 
in over den tijd, weerop de rijkste 
bult het gemakkelijkst kon wonden 
meegenomen. Zij hielpen als de Ploeg 
hen overviel. Een enkelen agent, die 
een vreemde opvatting had van po-
IltleplIcht in oorlogetijd. ...st .0.. 
het wapen even worden voorgehou- 
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den. Eenshotc 	In de lucht was he 
uiterste, wat nodig was. 
Hij kreeg de opdracht een S.D.-agent 
van bed te lichten en geruischloos 
weg te werken. In S.Sform en in 
een Dultschen legerauto haalde hij 
hem OP 
„De commandant van den S.D. 
wemel. u onmiddellijk te spreken.. 
Het feit, dat de man gretig mee ging 

Ook 
die boodschap, bewms zijn schuld. 

Ook overigens wist hij dat het een 
gemeen sujet was, die er verschei-
denen had bijgelapt 
In het donkere bosch, waarin de stil-
te hoorbaat was, stond hij  tegenover 
den SD.-er, beschenen door den kegel 
van de zaklantaarn, die zijn  makker 
richtte. lijkbleek n, . de man, zijn 
gelaat van angst verwrongen. Toen 
hij het pistool ophief en richtte, tril-
de zijn hand. Nu doodde hij eeh 
mens. in kbelen bloede. Een 
menseh? Een landverrader, die als 
hij leven bleef, dozijnen voor het 
executiepeleton zou brengen! Hij vol-
vmrde een rechtvaardig vonnis. Bet 
schot weerklonk. Het bosch kaatste 
een echo De man sekte als een zout-
zak in elkaar. Met afschuw droegen 
hij en zijn makker het lijk naar den 
kuil, die reeds gegraven was. Slap 81.en 
zwaar was dat lichaam-. liet vlei 
dwars in den• kuil, het gelaat neer 
boven. Zij schepten het graf vol zand 
en dekten 'het toe met dennenaalden 
De S.D.-man was volgens order ge-
ruischloos uit den weg geruimd. Maar 
lang nog zeg hij voor zich den witten 
kop met de gebroken opengespalkte 

genen het kleine gat midden in 
het voorhoofd, waar slechts weinig 
bloed uit was gevloeid. En lang hoor-
de hij nog, behalve het schot en de 
echo van het bosch, den knap van  

het barsten van den schedel. Als 
sprong een okkernoot. 
Die weekheid le voorbij. De strijd op 
het binnenlandse]e front maakt hard 
als ijzer. Menigmaal heeft hij ge-
vuurd. Bij het binnendringen in ge. 
vangenissen, om makkers te bevrij• 
den. Bij het overvallen vaneen 
transport op weg naar de executie-
Plaats,waarbij ter dood veroordeel-
den op het laatste oogenblik aan de 
klauw der Gestapo onttrokken wer. 
den. Ook wel in scher gevecht, waar-
bij verscheidenen van zij. makkers 
vielen. en hij slechts doorn  de vlucht 
ontkwam, Hij Is vertrouwd geworden 
met zijn wapen. Zijn hand is vast, 
wanneer hij richten moet op boos-
wichten, die door de rechters van het 
bInnenlandsche front ter dood ver- 

worden. 
Behalve eens.Die vrouw. Jong was ze 
en knap. hoewel er soms een vaisch 
groen licht in haar ooges flikkerde. 
Een allergevearlijkste agente van de 
Duitschers was ze. Voor vele mannen 
onweerstaanbaar, had ze zich Inge. 
drongen In de NBB. en was veel aan 
d met gekomen. Nu was eo gegrepen 

dene moest van kant gemaakt woe-
want als ze ooit ontampte, 

wellicht -alles woeden opgerold. Ze 
moest van kant gemaakt. Maar ze 

ias een vrouw. En toen ze naast here 
n den auto zat en wist wat er met 

haar gebeuren zou was ze In tranen. 
Tusschen het snikken door sprak ze 
over haar moeder, voor wie zij zorgen 
moest. Ze smeekte om medelijden. 
Het viel hem moeilijk, maar hij hield 
zich hard. „Uitstroppen!" Kaag  haar 
liep hij op het mulle boschped. Zij 
struikelde over een worteLstronk. Hij 
hielp haar overeind. Op de. knieën 
viel ze voor hem. Dit maakte hem 
korzelig. „Vooruit!" Doch toen ze 
aan den rand stond van de kuil, 
vouwde ze haar handen. Ze bad. Hij 

ONZE TUIN 
HET PLANTEN EN VERPLANTEN 

et weer wordt er op dezen tijd 
an het laar niet aanlokkelijker 
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tuinieren voelen. Toch is dat ver-
keerd, Immers verschillende werk-
zaamheden kunnen nu voor den win-
ter nog verrichtverricht worden. 
De 	te vaste planten en ook 
rotsplanten kunnen nu zoonoodig nog 
verzet woeden. Lang mag er niet meer 
gewacht worden, anders komen ze 
vóór den winter niet meer aan de 
groet Vaste planten komen over het 
algemeen beter dor den winter, in-
len de wortels zich voor den winter 

In den grond hebben kunnen vastzet-
ten. Er is de laatste jaren heel veel 
moois bijgekomen, zoodat men goed 
doet zijn vasteplanten-sortiment eens 

a te zien, allicht kunnen verschil-
le
n
nde soorten eens door andme, 

nieuwere vervangen 
worden. Ook al heeft 
men nog gezonde plan-
ten van Phioxen, 
Herfst-AH.5, Ridder-
sporen en meer derge-
lijkein den' tuin 
staan, kunnen die 
door nieuwere ver-
scheidenheden 'ver-
vangen woeden. 
De kweekersbeschik-
ken over voldoende 
vaste planten, zoodat 
men zijn hart in dit 
opzicht kan ophalen. - 

HEESTERS EN 
BOOMEN PLANTEN. 

Verschillende heesters 
en betamen zijn aden 
de kachel ten offer 
gevallen, die zullen 
dus nu ook door an-
der materiaal verven. 
gen moeten word.. Egom„, din nog niet 
in voldoende hoeveel-
hedenverkrijgbaar, 
doch op het gebied 
van onze heesters, kan 
men terecht. Veel lee-
ge plekken zijn  er in 
de afgeloopen wInter 
In onzen tuin gekomen 
doch ge moet er wel 
ve. ...sen, niet al 
te veelaan te plagt.. 

liet zijn pistool, dat hij reeds upgehn  Vet 
had. weer zakken. „Doe jij -be-

zei hij tot zijn makker. 
Neen, dan toen zij bij de nadering vt, 
de geallieerde troepen de weeig, 
een centrale hadden, en toen dam 
vernielingstroepen naderden: der .  t 
Duitschers, die het gebouw vptelt, 
moesten en de provincie van electr, 
telt versteken. Met Wn zessen war 
zij, gén dilettant van de K.P. tilt  
vijf gedrilde krijgers van het tidt , 
sche leger. De vijand marche, 
mrt vellIgheidsenaatregelen. In e. 
dunne linie liepen zij weerszijris 
tien weg. Van boom tot boom nan, 
zij likbarr 	Zoo waren ze 
bereikbaa voor hun vuur. Op vijl be ter afat 

hielden de  bomen 
Toen moesten ze over een ruim pee 
Ze bleven wachten. verspreiden 
over een ijl front. liet zou een st. 
aanval woeden, begreep bij. Zijn 1,  
gens stonden achter een borstwert 
de stens in den aanslag. „Sehlete 
vroegen ze. „Schieten?" .,Op ei

n s, 
  

vel." antwoordde ij. Hij  liet 	n 
ren tot op dertig meter. Toen doch'
rij niet langer aan gevaar. 
commanrdeHet sproeide 
gels. Twdagen later was die st 
bevrijd. 

Zo 
 de centrale werkte. 

Hij wou toen in de brigade  
Irene" dienen. Maar hij werd ger, 
hen ennaar het nog bezet gebied. ,..• 
hebb Je als K.P.-Man 
het binnenlandsche front", werd - 

eed 

hem gezegd. Met een patrouille kuif 
boys is hij bij  donker over de Ho 
gedaan, en de zwme strijd van 
ondergrondsche strijders ivoorti 

Hij
een langen; harden win., 

Hij strmlt het staal van zijn piste 
Dit wapen werd zijn makker. Het ? 
zijn makker blijven totdat het vat 

: land bevrijd Is, totdat de Nazi's ond. 
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die plekken te dicht beplant hetger 
verkeerd Is. Wel neemt men zich da.  
Voor, die struiken later wel weer u. 
te dennen, doch daarvan komt ov. 
het algemeen heel weinig terecht. 

BLOEMBOLLEN PLANTEN 

VermhIllendesoorten bloembollen 
kunnen nu nog wel geplant worde, 
en dan denk ik voornamelijk aan oe 
ze prachtige tulpen. Voor Narcis., 
is het al wel een beetje laat gewet 
den, doch Hyacinthen zou ook ne 
wel gaan, vooral, indien we ze r. 
het planten met een weinig turfmole 
afdekken. Tulpen kan men in vei. 
verschillende soorten bekomen, zee 
wel enkelbloemige, als dubbelblocint 
ge, terwijl vroeg- en laatbloeiend,  
verkrijgbaar zijn. Indien men 
aanplanten voor de snij, moeten soor 
ten met' lange stelen uitgezocht nor 
den, die men vooral onder de DerWin-
Mendel en 'Triumpsoorten moet zog 

d 
sortiment is groot genoeg 

modat er mor elk tuintje wel iets t? 
vinden is. 

VRIICHTBOOMEN AANPLANTEN 

Vruchtboomen kunnennu ook met 
succes woeden aangeplant, doch lang 
mag nietmeer gewacht woeden. 
Vruchtbomen hebben een behoren' 
ke ruimte noodlg, terwijl ze zo 
en beschut' moeten staan. 
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