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Emma Boutens rvas veertien jaar. Ze rvoorrd€ fil€;l

vader en moeder, twee broerties en drie zusies in
een huisie bii de molenbeek, biina een

dorp, 't'Was dus een groot Sezin, Vader
al bii de boeren en moeder hiep henr

mee. Voor zes kinderen is er al heel wat
rien oorlog koste alles zoo duur.

Emma was dikwiils klein moedertje, rZij moest op
cie kinderen passen, als moeder naar 't land was, l)e
l-:leintjes waren !'ientje, Emilie, Annatie en Gustaai
I)e anclere broer Pol was ouder ; hij werd naastett
Winter twaalf iaar. Hii kon oolt meehelpen op 't eigen

:,tukje lancl werken, boodschappen doen en . zoo al
I\{.aar het liefst ging hij met ziin makkers spelen.

clen. I)an kwam de moeilijkste tiid, In den
e,r weiniÉ werk bii de boeren,

c!e

ell

Il< zei dat het oorloS was Seweest. Een lanSe, wree'
oorlog ! Vier jaar lan$ duurde hii. Veel steden

De oo$st was binnen en 't zou weldra Herfsl
Winl.er

dorpen waren verwoest, vooral in West-Vlaande'
ren. Die moesten nu herbouwd worden,

^_JT-

lralfuur van 't
werkte meest-
daarin ijverig
noodig. En nir

w(ir'-
was



Va,',
men naar 'West-Vlaanderen 

arbei
een hoog loon verdienen.

was, besloot vader Boutens ook
de veertien dagien een Zonda(

Daarvoor had
alle kanten finS
den. Men kon er

Toen het nu Herfst
te gaan. Hii zou om
naar huis lromen.

Pol biacht in den vroegen ochtend ziin vader
'cie statie van Sint-Denijs-Boekel.

't Wa9 nog donker en er viel een"fijne regen.* ntiji liever nog in uw bedie iongen, had
gezegd,

Maar Pol vroepi mee te mogen gaan tot aan der.
trein.

Eigenliik was hij triestig omdat vader weg ging.. hn
iongens hadden hem verteld Adt het ginder in \ù(/est

Vlaanderen zoo gevaarliik was. Daar lagen non hoo-
pen granaten, allerlei minutie. En soms ontplofte da'
leelijli Soed. Dan.werden er menschen gewond en ge.
ciood, Die iongens wisten dat van Sroote broers of van
rader, of ooms, die er al werkten,

Om die reden was Pol nog treuriger toen hii
den donkeren steenweg stapte.

Pol beloofde dat hii braaf zou ziin.
Eensklaps zei de jongien :

- Vader, ge zult er nooit aan raken, hé?

- Itraaraan, iongen ?

- Aan de Sranaten die ginder bii Ieper liggen. Miei
Boone en staf voncke hebben verteldj dut Ii zoqveql
ç'p$elukken mee gebeuren.

._4-=

ma
irad
liik

men ieel werklieden noodig.
Vader lachte eens.

- O, zit dat in uw hoofd I zeihii' 'Wees maar ge'

lust, manneke, ik zal aI voorzichtiger en verstandige.'
ziin, dan aan die leeliike:din$en te komen.

Eindeliik bereikten ze ,de staiie. Er waren veei

leizigers, rneest allen ra'erklieden voor West-Vlaande
len. Weldra was de trein daar' Pol zei vader

cla6[ en ging dan aan den barreel siaan. Ziir.
.schoten vol tranen. \ilaarom bleef vader niet

lhrris? Hii kon toch dorschen bij de boeren" '

Och, de iongen be$reep niet, hoe moeiliik hct voor

veel ouders is om hun Pezin het noocli$e te $evetr.
De trein vertrok. Pol rekte den hals. Hii za$ de llattlr

verlichtte wagons die vol menschen zaten. En niet al-
leen zaten. Velen moesten recht staan omdat er feen
plaats was...

Toen de ionge;l thuis kwamr waren moeder en Ern
de kleinen aan 't wasschen en 't kleeden. Moeder
ook geweend. Pol zag het dadeliik, 't 'Was natuur.
om vaders vertrek.

Twee weken zii rap voorbij, zei de jongen.

- Ja stemde rnoeder toe.
Maar in het huisie hin$ toch triestigheid,

a

naa.

vadql

Soedcrr
oogierr

lieve -"

lan p.;

r-\
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.tienige dagen 6iingien voorbij. pol's tries tiSheicl
over.. . 's Avoncis in bed voelde de jonSen no{
droeiheid. Maar over clag had hii veel verzet.

Doch hij vergat de belofte die hii aan vacler deed.
Zekercn rniddag zei Emma.

Pol, ge moet selfens trit school naar huis korner,
We faan om het rneel naar den molen.

Maar in den speeltiid hoorde
r de beek r,'ilden trekken. En

P
P

-bmnra wel aileen naar clen molen kon $aan.

lnoedei nrorglen niet bakken. De menschen
L.akken zeli hun brood. Ze hebben meest
l'uisje eeu hoventje,

-- Ik moeI wel alleeu gaan, zei Emnra.

mma r.r'achtte te ver$eefs op haar broer.
En toch moest het meel gehaald worden. Anders kon

111

all

'L Zotr zwaar werk zijn, om straks een zak meel
kortervegen te voeren.
e boomen houden.

was een moeclig,
plezier van haar.

toch
rva t

r1.étél

tiat

(ien

zii d

had veel

le6[en,

Wilr
wei

ol dat de jongens
ol zei bij zich zcll

die streel..
en bij hun

Anders kon Pol trekken
ol)
grl

Ernma oppassend nreisj
I{et kind zat niet

e.

Éa

Moedei

*6

l.1w vet

zei Pol Boutens,

flerwe?cleu rirkker'
I

e vcrtrok
len.

dus en hoopte n()g ()n
Iez

ienbeek
schen. E

was

Maar ja wel, Pol was met zijn makkers naar de Mo-
lenbeek nlaar niet daar u'anl zijn huis stond. De iVlo

was lang i zij kwanl vArl boven rriL de bo-;.

erst keken cle knai:err rtaar dcn waternrolen.
een {root rad waarcp 't water van de beek

l)aardoor draaicle het rviel. En als het rviel draai-
maalden binnen een giebotiw de stce;ren het fraan.

Als Emma ntr hier om het meel was gekomen, zor,,

z.e haar broer wel gezien hebben, Àlaar het nreisic
rnoest naar den windmolen, ginder op den koute r...

De baas van den watermolen zag cle jonfens.
had ze liever niet bii het rad.'t Nfas cu eevaarliilr.

Mannekens, {aat cen beetje ',,ertler spele'-r I riep

trok op. Een van de bengels, \/icl',r l)ol-
plezieriE.
van de be

ij legde 't uii.
ek, op het land, zoude;r zc cen
tut rtttresierr ze dan een (ir ng, ceil
ar de beek. Alzoo 2er.1 l,{ii wirier
loopen...

keer z.ien borreien er1 sci-:ulnlcn,

l-)at

r iel
de,

IJi,

hii
De bende

c,er wisI iets
Een eind

put maken. Van dien p
soort tunnel graven na
van de beek in den ptrt

Ge zrrlt het een
zei Dolder.

spa maar
genrakkeli

n de knapcn gin $en
cth

3,ee.r
toch

a

Ll

an 't rverl<, Zc had
n handen. lien spa

clerr

7,otiSifoeven nr

il<er ziin.

t

Pee, Sij woont hier dichtbii,.. haal ci' thrris ccu,



l/

. 
P"" was de jongste. De anderen bekeLe., hem nbdrils een kleine, en pee was nu fier iets t" il;";;';;;:

Hij liep heen en kwammet een spa teru{. En ja, hoor,dat Sin[ beter ! Om de beurten Éiroeven ze. De pur
werd alzoo vrij diep en wijd.

Ert nu de giang[, de tunnel ! Dat was lastiger werk. Ze
moesten de aarde uithollen en zorÉlen <lai ze niet in
clen put viel, Die arbeid duurde lang... Maar dc tun-
nel werd 6fegraven. En de beek hielp mee. I/ild stroom-
cie het water door de gang en spoelde dc {roncl weg..
Bruissend golfde het in den kuil. De jongens dansten
,ran plezier.

Maar ze zagen boer Veranne niet naderen.
land waren ze zoo aan 't moorschen Boer
had het grocpie bemerkt.

Op ziin

waren weg $eloopen. Ze stonden nu een eind van da.r"
le lachen, om het'dwaas Peziehl dat Pol trok. Fiet w::-
ter liep uit zijn haar en van zijn wanSen in ziin hals
ljn hii spuwde ook het vieze rvater uit, dal in ziiu
niond giedrongien was,

- Zult gii noS viiverties glraven ? vroe6i de boel'.
Dan leÉ ik er u eens l'reelegansch in. .

Pol had nu weer Senoeg ziin zinnen biieen orn zic.h

r.rit de voeten te makert, Bii ziin onderdompeling hacl

hij zijn spa laten vallen. Veranne rtam die op elr vulc{e

clen kuil,
Van wie is die spa

ons, zei Pee,

vroeÉ hii.

De wierp ze naar den jon$en.

1

Van
boer

Verann', Komt nu nopf op mijn land, deugfnieten ! dreigcl*
hij.

De $asten Singen verder.
Smaakte het, Pol ? vroe{
--- Hadt Se nu zoo'n grooten dorst? plaagde Staf

Dolder. Toc, toc, gii ziit

-- Droog ...1 't Water is op mijn ruf Sedrupt. Miirr
i'emd is ook nat....

En wat nu? 't -Was 
nog te vroeg om naar huis

te worden, En dar: was{aan. 't Begon pas donker
spel dubbel plezierig,

te
t.

!fla verder stond een huisje met den achterkar,t te-

\fat stekeri zc daar uit ! broinde hij. lk moet eens
{aan ziert...

En hij stond bij de gasties eer deze het wisten. poi
hield de spa in de hand. En daarom nam boer Veranne
liem voor den baas der deuSnieten. Eenbklapr, {reep
i:ii Pol in de lenden.

-- FIa, ge maakt
iroer kwaad,

ttij hief Pol van den grond op en dompelde hem nrei
;rijrr hoofcl in den kuil. Pol had het te vbel benauwd
.nr [e roepen. Hij .was kopie onder, met ziin heenerr
c,mhoogi. Gelukkig lii"ld d".boer hem vast, als spartelda
cie ion$en als een Palin$'

Dolder.

wef ! zei Pol.

viiverties op miin lancl

op
I

riep de

Vencke.

- Maar gii looPt allemaal

-- Ik had geen dorst, riep
al weer droog.

Verenne zette Pol weer zijn beenen. De anclere,., - 9-
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'l

gen

cle.
l€Ilr

err heuvel. 't Was een
en, eelt man die rnet n hon

llzer
ee

vodden, lreenen
denkar ko

all
nvel.nlf ne

erleinrel

stoncien, keken over het huisie heenl)at sl.onci dan onder de voeten.
- V/ie kan eerr kluit aarde juist in Bien,tje Sooien ? vroeg Boone.

te
ze

s schouw-

laag gcdoentje. Daar woon-

en oud en no$
opkocht, ronl -

I'liel Boone wisl nu wal rrit halcn. Als cle jon6[ens
cip dcl'l herivel

O, dat zouden ze allemaal probeeren. .t Werd er:nrvedstrijcl' lLa;rr Izou nroeiliii ziin 
'nr cren ua.dr.ror.rf

plecics in clerr schoorsi.een te kri jgen.
Lii'inr' zirr. Bieii bij cren haarc[.-Er stoncr hier {ecnkircirci, err jtrist r;'der cle schoc.,.stee. lag cle stlok

plaais. IJaar *,er-l horrt gebrancl. 't l_lacl i,., a"n uoo.
rniddag gercgencl. Bicn rvas nat thuis gekornen Hui-verig z;rt hij dus bii 't vuur. Ziin vrouw r.oer.de cle par.De poi hin[| aan een lraak juist oncler. cle schouw.

Boem... weer zoo n slag... Bien wist natuurllilr
niet dat het kluiten aarde op zijn clai< regencle.

-.- ik zal cen keer rattekrLricl le6lgt,n, zei hii. jllaar.
ztruden clat wel ratten zijn:

Het ar,t*-o.r-d Lirvam. -Eenskraps viel cen kluit aardu
r;ridden ir-'' den pap. De vr-or.rw gilde van sch.ik. Bl*nzelf sprong van zijn i;loc! 'p. B'ite, klonken l;;;;
:,tenrme'. Dc jong.,,e's juichten. onrclat pol llotrte", ;;
cioel hacl {et.olfe^. Zijn klonrp aztrcre ,u,r. in-- i.j
schoorsteen ùcva I ir:rr.

I t')

Bien snelde naar buiten' Hij begreep

Deuginieten, slechterikken ! rrep Wacht ee';

Leetie.
Hij klom op de hoo6ite. Maar .-le knapen

t.p hem wachten. leliepen ian$s clen ancieren kant

ai
nrl

les,

bleven nict
naai

heneden. Bien raasde en tierde nlaar keerde weer in
zijn huis terLrgi. Ziin vrouw had cie aarde uit den pol

feschept, Er bieven nogi wel eenige korreltjes ovel
maar zand scltuurt de nraag.,. Eien vertelde wai er ge-

beurd was.

zal
tf

Éaa

VA

zLl

biiront, Ik zal

er ook bij,
ch, ja, t-lie

aan
nhate

cle i
r lr:'
rer)

drrr

oo

ircnr
kliitp met

tocn
-lten

k cloras al flin
sic tra<1.zijn htri.il

1l

JV greep

rkcr,
gu!v(

tse
trrt

en ga

t nat

spnrk nrr
toch.

hij cell
lc
rle

Izzen:stee
n kraag,

beenen.

tt onr de

:'traatschenderi j.
Bien'a[ toch smakelijk zijn pap en gin{

l]outens vertellen
Inttrsschen haal
Bien vertrok. t

renrmeld in

Pas was Llirtnen oI
()p zlJn

l<reeg

loecler
f hem een paar kle
ook, zci ze. Hoe kcr

zer

werk

vrou vJ

cl

._ Die $ast n
n

I3outens, rvas

eens naar vader n.0
ij, li:
t aar

ziin moeder klapien.

Alzoo iemands eten bederven en mij cloen ver-
schielen! kloeg de vrouw,

En ze had getilk. Dat rvas $een spelen nreer, maA..

wat haar zc.ron uitgeme
de Emnra het meel van den molen.

rDol hr:,
7.iin

heid !

Ge zii

l1

dat i' [)e w(riti'



Pol ioog nooit dat moet ik zeggen .

dus, wat Veranne gedaan had.

l)oe uw hemd aan... en dan
Zaterdaf komt vader en hij

n hij vertelde

dat meel moer
eten en seffens
zal 't al weten.

- Wel besteed, beweerde moeder. Iin toch, had hi;u liever wat rammel gegeven. Nu moet Se nog een anCer hemd aandoen, Ik_ heb zeker geen werÈ glenoeg,
hé, deugniet. En Bien heeft hier o-ok ,"f,*,r"il;;i
van u komen vertellen. Aarde door zijn ,"horlrn ,riii
[en, T(/aar haalt Se het uit?

- Ik deed het niet alleen...

- Toe, zwijg ! En Tmma die alleen
voeren. . .

r:aar bed.
hoor I

Nu had Pol, die een haantie vooruit was, bii ziii:
!;ornuiten, niets meer te vertelien. Weldra lag hij t<:

bed, nog voôr de kleine zusjes. 't Speet hem dat hij
nroeder bedroefd had. En vader ? Wat zou ,1ie zeg'.
gen? Vader had het hern toen op den weg naar cle st;,.
1ie gevraagd, of hii br:aaf en giehoorzaarn zou ziin...

Neen, nu hacl de knaap Éeen plezier rneer,

t2

iil
'i Was Zatcrdag'
--- \tandaag kornt vader, zoo dacht Poi dadet'ik to'-rr'

hij wakker werd.
beek beter
. /vlaar als

opge-
vader

op
IN

sprak Pol..' en hif werd wat rood'
iser?

rriets velliezen, zei ze vriettde

vader, als 't u belieft... vatl
't nooit meer doen.

dat ge beter opgepast hebi.

vrooliik be{af Pol zich naar

Nu,.rvat
O, zeS het niet aan

\i eranne en Bien. ,. 'k Zal

Gcled,

\ffeI, ik heb gezien
ik zal niets zeSgen.

Ze ga| hem een kus, En

school.

Hij had na al die avonturen aan de

1:ast. Moeder was niet kwaad meer' '
'r hoorde... '

Pol stond op. Moeder was al aan 't vrerk met Emnra'

En de iongen kon ook ciadeliik helpen' Hii moest wa

ier naar de beek halen, om te schuren' Hij deed Ïlink
:iin best. Hij zou ook de boodschappen van het do;'1:

rneebrenfen, Moeder schreef ze een briefie en legcic

een beursje en stakdit in een korf, 't Geld deed ze

het Pol in den zak.
Goed opletten en

iiik,
- Ivioeder,

13__





-_ Neen, neen. . . of ja, neem dit klein pak je... hclis niet zwaar.

't front. Dc
weg.

dat niet fezien heeft, kan cr zich geen geciacht van 5le-
,ren. Geen huizen of gieen hofsteden tneer, geen boo

men, struiken of hagen. Ook geen al<kerc', Zoo ver mell
zien kon l.ag het land verwilderd, vol putten, hoogterr
prikkeldraad, allerlei vuil. En dan al die kruisies o;.

de {raven van soldaten...
De werklieclen moesten rlu die putten vullen, steerr-

{ruis weg voeren, prikkeldraad losmaken en oprollen
het land effenen. Metselaars bouwden huisjes.

L.n wonen er daar al weer menschen van de
streek? vroeSimoeder.

- Ju, ia, en al veel. Ze zetten een houten barakie
olzezitten in een onderstand uit den oorlo{.'t Is tries.
tig om te zien. Ha, wat zijn ze te beklagen I Wat hcb.
5en wii een Sieluk dat we ons doeninlcske bezitten. Er
rvonen er ginder veel in echte koten en hokken.

Zoo vertelde Boutens. FIii zei dat er oôk Chireeze,
waren. Die hadden in den oorloS.i voor de leSers ge
rverkt. Nu moesten ze urilitaire dinSen opruimen, oucft:
kanons, planken rails, munitie...

Toen Emma en Pol ooh slapen gcfaan warcrt, É:tuf

'rader ziin loon aan moeder,

- Zoo veel ! zei de vrouw Botrtens verwonderd.

-- Ja.., we verdienen genoef. En ik leef zuiniS, orr;
veel over te houden.

l'.ennissen narnen wat verde, **rr-'.ni"r"n
- Slaap wel, en tot Maand ag! iiden ze.-_- Maandag! dacht pol.
Och ia, vader bleef eigenliik maar een clag thuis.ITat zou deze vlug voorbiy ziin t...
De kleine woniug ,uas k.uokzindelijk. De stoof blonkals een spiegel, l)e vloer was helder gfeschuurd en tzand Ia{ in krullen op de roocle tichels.
De kinderen zaten daar schoon gewasschen cn methul 

.versch ondersoed aa.n, Emrna-had moed"r--fl'ir,î
geholpen,

Maar vader verzweee, clal hij
moest en een hard lever: had. 't

.{erveldig
Ergste rvas

Jie arbeid, doch die ongezelligheid der lange
Na 't werken is de rust zoet... thuis ia... Doch ginder

t"iterkCrt

nog nlet
avonden.

-16-
*17-



in die barak werd men $estoord door

cioor hun Sieraas een gievloek, en dikwiils d
ten en vechten'

rurve kerels
oor hrtn tu'is

om.
tel
der

tweede paar schoenen en rvat otrder$oed $eschrevert

Ntr het sncettwde kon hij dat alles goed gebruiken'

Vader deed een oPol

Ilioeder haci drrs nie
Was voor' ;ziirr gezin.
s stouie strcken ver'

I Ie laiLs veel ic vltrii
scheen hei hnis rveer

Pc'l

ierinS.
ts v;rn

.. 't
Pol'

ccn sll3euwkasteel tn

epc
rneecloen.
(l er \vas

leute

I
rig

t,ii
rJ I l'l

t't I

l)a

,iacht
l.racht
z'agi, sl

1

t

I
I

zoo î.

ln zijn hartie tikte het wel. <Maar

-t9-

Toe, kom, we zullen

De verleidinfl was k Ga toch eens kiikenSroot.
maar, IPol. <Ecn ietje keer seffens terug>. H

naar huis en zonder dat Emma

(<

k
>i

lr
't

ciie TI

we
huis

rten emmer'
oop hij we$.

teld, De Zonciag lvas ilarlgenaam'

{ing hil voorbij.
zoo leeg'

.En 's Maanda(s

Men wordt alles Ee'#oon. De weken vloSen

vond het zoo vreel7ld tliet meer dal zijn viriter

u,erkte. Hii dacht ook weinig a;tn 't Sevaar gin Hi
!

I

vergat wel eens zijn beloftc'
ze{gen ciat zii biiEn moeder had alweer moe[ct-t

vader klaSen zou. I\'laar ais Boutens thuis kwam' zweeg

zrltT vrouw, De {oede inan'was dan zoo geltrkkig crr

,1

zij wilde hem niet bedroeven'

I-let rvas Seheel \{inter fcviorden' Zckerett utor{en

Iag alles wit van cle sneeurv. De kindcren vonclen de L

pl'"ri"rig. Ze le{clert baanties alrn op de hettvels etl

!t*a"n àun op een sleelie snel naar beneden'
-- 

Pol kon "À1", 
niet volop spele'' Tante Flelena' dic

'.,,',-'t .loro woonde, was erg ziek gelvorden' Moeder

Eing ttout elken da{ rvat verple$en' Etnnta had vee'

;;rk poi moest meer.helpen. En ioen wzrs cle krraap

on{ehoorzaam'- lt Wus ZaLerdag namiddag en

Pol. Deze mocsl
r
I

ciat kwam llntnra $ocd [e Pas'

rveities voor

schtrren' Vad

dus geen schclol. l-r
Ze had hcel rvat kar

t.er scncppêrl 1'6ç1'

klarn, hatl om zii

Sneeuri,water clrong irtttrrers gemakkelijk door' Emma

zorr he[ fev::aagde inpakkcn en clan kon Pol het naar'

<ie siatie brenglen. Verder moest hii om een nieuwert

stoofpot naar de smid'
i)e makkers sPraken ervan

:naken, 't Was rvel liard voor Pol, nu niet te kunnen
Maar [mma kon zijn hulp niet missen. Va-
toclr ook niet voor ziin plezier in het ver-

rvoeste Vlaanderen, Een kind moet op ziin tijd o,?:;

i'ens wiil opofferen on ziin ouders te helpen. En ais
Pol nu deed wat Emma vroeÉ|, hielp hij ziin .rader err

moeder.
Na den middag haalde Pol water uit de Molen-

ieek. Ilrr... het was een koud werkje ! Telkens blie.i
jrrrr$en in ziiu handcn om ze te verwarmen, Toen hi;
na lilaar ',vas, kwanr cen groep knapen voorbii. Zt
gen naar het land van Victor Dolder's vader. Daar--
lag1 een hollc weg, lvaar cle sneeuw zeer dik lag

arorrr zouci en z.e er' 't kasteel bouwen.

Pol ga ntee! zei,Jen ze,

Ik moet naar de statie'
Ge kunt siraks faan'
hebben.

er pils l'lail



i[ Uen over een kwartiertje weer hiet>, zei pol tot
ciat tikkertje, Hii haalde de jongens in.

Ja, bii Dolder s land lag er veel sneeuw. De anderc
vriendjes kwamen nu ook a[ en dadelijk be5lonner,
allen aan het bouwen van het kasteel" Eigenliik was drt
een 6iroote, vierkante blok sneeuw. Dat gin$ dus ge
mahkelijk 6ienoeg. Daarna ging rnen dien blok uithol
len. En zoo kreeg rnen een sneeuw6iebouw, dat meer op
een hutie Seleek, dan op een kasteel. ,l

of tril ais een klein kind vôôr donker thuis moest zijrt,

en een spelbreker was.

De jonSens kwamen voorbij den windmolen van de'r

koutei. D1 wieken draaiden niet en de zeilen warcn

opgeboncien, De molenaar scheen niet boven maar i;r

2i1., tt"it Le ziin' Van hier hon men ver over den om'

irek kiiken, De knapen klommen op den trap' I)aar

stonden ze no{, hoo$er, Pol noernde de torens, die bo'
ven de ziide, witte vlakte opstaken' Oudenaarde, Eine
F{eurne, Asper, Syngiem, Blasius-Boekef i{ii wees ooh

hei
innemen. Men trok strooitjes om te weten, wie
eerst meestc'-r van het kasteei was. Pol trok voor zijrr
(roep err haalde er 't langste uit, Ziin le{ertje moes-
dus het has[eel verdedigen. De bende van Dolder viel
l:et aan. De munitie was natuurlijk sneeuwballer:
Maar 't duurde niei lang o[ men streed bij en onder
het kasteel, Dat was éen geioel! Ieder weerde zich om
ter rneest, Ivlaar, o, wee! opeens viel heel dat kastecl
in, Verscheidene jongiens lagen heelemaal onder de
.sneeuw. Anderen stonden er tot aan hun knieën in.
'*at een pret ! Zij die be$raven waren, nroesten weer
sparl.eien om L''oven te komen, !fleldra schudde iede,.

de sneeuw var^ ziin kleeren.
't Spel was dus uit. De l:ende trok op. De jonSens

lresprahen waL ze nu zouden doerr-

Pol dacht eenskiaps vol schrih aan zijn boodschap-

De knapen verdeelden zich in twee groepen.
nrocht he[ kasteel betrekken en de andere mcest

uen. De nridda$ was al voor een Soed deel onr.

iongen drrride nict dadeliik-wefgaan. 't Leek dan
-- li) ---

Een

f)e

bet wft kasteel van Gaver.

- Als 't klaarder
hii,

was, zou ik u Geni i,oonen, zei

- Zoo moet ge kijken, dan is 't nog veel schooner
riep Boone en hij boog het hoofd en het bovenlijf cn
keek tusschen ziin beenen door. Zoo'gingen ze alle.
rnaal staan, om het rnet sneeuw bedekte lanclscharp tc
bewonderen. Maar dat verveelde algauw.

Dolder stelde weer eens een wedstrijd voor. In derr

nrolen zijn verscheidene gaten, waardoor de molenaar
naar buiten kiikt. En nu moesten de ionfens Inaar'

probeeren een sneeuwbal juist door zoo'n opening. te'

werpen. Ieder deed mee.

Zoo'n gat was hoog en niet
ook tegen den molen.

Gemakkeliik was het niet
wijd. De ballen botsten darr

De mulder die in ziin huis zaL, had de bezoeker:;

ze op de trap of bii de moieuvoel
keken liet hij ze doen. Hii wa';

Sezicht. En hij zei altijd dat merr

-2t-

Sezien. Zoo lan$ al's

rraar het landschap
.relf fier op dat ver

nel



zijn molen van vier tot vijf uren in ,t ronde kon zien.
Maar toen die wedstriid begon, werd de foede

man toch boos. Hij schoot luit ,zijn huis. De jongens
liepen weg, doch de mulder greep er noÉi Lwee biilun
iasie : Miel Boone en Pol Boutens. De knape,,r trach
ten zich los te rukken, maar de mulder was iongi en
sterk en pakte ziin Sevan6lenen nu bij de kraa{.

- Altiid met uw deu$nietenstreken, bronrde hii
Kom we gaan eens zien oI ge ballen door de gaten hebt
kunnen mikken. Ik begreep uw spel wel.

- Neen, er is gleen een door ! zei Pol, die nu hee
lemaal niet nieuwsgierig was naar den molen.

Maar hij en Boone moesten mee.de trap op,
rirulder haalde een girooten sleutel uit ziin zak
opende de deur,

- Gaat naar binnen, zei hij.

De
en

cie hen niet. Hii sloot de deur en riep

- Ik Sa nu de andere halen.
wijd de gaten ziin.-.

De knapen gehoorzaamden, doch de

f,innen fingi vlug. Hii Sevoelâe nu

z.iin on{ehoorzaamheid, En vader

vn ziin onderfoed zoo noodiS had

-. 22 --

Kiik

-.Hij sluit ons op ! kloeS Boone.
.-- .la, we zitten vast.

Bij Boone stond het schreien nader dan het lacher,
Pol keek door het Sat. Een heel eincl verder zaf

h.ij de jongens. Ze schenen veel plezier te hebben.
Pol dacht wecr aan Emma... Het tikkertje daar'.

waarliik spijt ove:
die zijn schoener
! I-let pak lag no(

rnolenaar volg-
toen nog:
eens goed, hoe

thuis. Pol werd triestiÉ' O, als cie mulder hem nu ii';r
paan zou hii noÉ vlu$ naar de

à,rutd" wel een half uur, eer de

Hii opende de deur en vroeg

- Hebt gle nu de gateh $oed
ik u nog eens bii de ooren Pak'
ien nacht zitten.

statie loopen, Maar 't'
molenaar terugkeerde.

bezien?
kunt fe

WeÉ

Boone en Pol waren vlug beneden. De makkers hatl

Jen toch op hen giewacht' De verloste glevan$enen

rnoesten nu alles vertellen. Pol was echter haastig on'

rraar huis te trekken. Ze vtoe$en hem op hij zoo lt,.

nauwd was fieworden, maar de jon$en luisterde nie!
en spoedde zich heen. Emma was no6i aan 't rverk en

hei :

giekomen en noS rnet he[ pakj-:
rvas al zoo moe ! Ge zult wal
magl wel met natte kleeren aan

Sij maar kunt spelen I Ga nu maar rap
om den stoofpot. Hadt ge seffens uw

ge zoudt nog een heelen tiid kunne,.

Toen Pol van den smid terugkeerde, was moeder ook

rveer thuis.

- Ik zal het aan vader zeggen, hoe gii voor her:'.

moest beschaamd ziin I Uw va-zorft, zei ze boos. Ge
leven heeft en hard werkt ! Er is
iets voor irem doet. En {ij wilt norl

een pakie voor hem wegbrenSen. De
zal nu ziin versch

nu en ais
een heehier

rr.aar de statie
hooren straks.
ryerken, hé, als
.;aar den smid
werk gedaan,

spelen hebben.

Moedcr is tlruis
en ze
Vader

,-ler die zoo't'I lasti$
qinder niemand dic
niet eens
.:ei, dat ik te laat was, Vader

chel

Soecl
)?



cn
hii

schoenen maar Maandag kriigen. Misschien moet
mor6ien met natte kleeren loopen.

Pol kreeg eensklaps de tranen in de oogien.
roo had hii het niet bedoeld. Maar aan goede
!.emens hadden de ouders weinig.

--- Err Emma laat ge ook alleen sukkelen. Ze heeTt
nog geen werk genoeg, zei moeder noS. Gii krijgt varr
.rvond geen krentenkoeken en mor6ien btiift ge thuis.

Pol voelde zich waarliik ongelukkig, 't Sûas ook wei
cm de straf, maar vooral, omdat hii vader benadeeld
en moeder bedroefd had...,

IV.

't V/eer was veranderd. Ftet reSende en dc

o, necr
voof -

:irnolt vlug. De Molenbeek was boordevol. want
hoo$te kwam er nu veel water.

Toen Pol Boutens 's Dinsdags uit school kw;rm, zaf
hij dat Emma geweend had,

- Moeder is naar leper, zei
riskomett, dat vader ziek is.

Pol schrok geweldig.

-- Is vader gekwetst? vroef

ze. Er is een telegr.am

hii, want hii dacht aan
,Je munitie'

--- Neen, ziek..' Zie daar

sneeu ll'
van rlc

ligt het telegram.
24

Pol spron$ uit ziin bed liep het trapie :rl. Pk.,! I

En Pol las : <<Uw man ziek, niet heel er$' Kom toch

over>) '"'-'t 
Is niet heel er$' zei de knaaP'

- Misschien staaL dat er bif ' oPdat

'.'eel zou schrikken' Moeder is seffens

kan om zeven uur bii vader ziin' Ze

moeder niet tc
vertrokken. Ztr
zal ons nieuws

LLn
ver

:enden.
Pol be$on te snikken' Wat een treuri$

ru moest vader eens sterven' .. O, wat

.chrikkelijk ziin I

nreuws
zou dat

. Verschrikt rees

. O, ia, moeder
daarvan benauwd

't Was Emma

De kinderen gin$en vroeg

was slieP Emma in moeders

ies. Pol en 't ander ion$entie

nep,

naar bed. Als vader we[
karner met de drie zus'
hadden hun bed irt een

aar.

auH

zllr

karnertfe oP 't zoldertie'
Pol lag lang wakker' FIii dacht altiid ruaar

vader. En een vreeseliike gedachte rnaakte henr

stig. Vader moest eens ziek 6ieworden ziin cloor

rat onder$oed en koude voeten'
.- En door mijn schuld kwam het pak te laat aan dt'

statie. Ik ging spelen, zoo verweet Pol zich zell''-ï, 
*at lchi"idde hii in ziin bedie. Zii' k.ssen w^i

u. n.t van, Pol vouwde de hauden en bad voor ziitr

vader. En zoo viel hii in slaap'

EensklaPs werd hii wakker

overeitrd. Wat $ebeurde er nu"

rve{ en vader er{ ziek' Had hii

JrÀt"d ? Maar neen"' hoor'

hii
wa5
ge

di.:

ell
25



voelde hij vreeseliike koude. Hij stond tot
Lels in 't water. En ntr begireep hii alles.

en moeder thuis' Emma $in$ nu op hel' tweede'kanret

tie bij de zusies te bed'-E"ist had zii.natuurlijk haa'

;;; ô"0 afgedroogd zooals Po!,de ziine' ook d':

ionSen had het erg-kùd "",ktool--diep 
onder de de'

k"rr!. De lantaârn lieten ze branden'
"-Wutltter 

werd op de deur $ebonsd' Pol stond wee:'

crD eo keek door 't ioldetvenster' 't lù(/as een buurrnan'

iiilt* t"t de Mole'beek overstroomde'
'^ ,"\i/; 

zifien a! ailemaal op 't zaldet !"' riep de

aan de en-
De Molen-

beek had soms rare kuren, Als ze het water vau de
hoogte niet slikken kon, overstroomde ze. En hier waar
Boutens' huis stond, lag het land laag. Het water liep
dus onder de deur door in de kamer,

Maar Pol dacht daar u niet over, zooals wii het ver
rellen. Hij plaste vlug dool den vloed naar Emma.

- De beek loopt over, zei het meisje,

- Ja... ik zal Fientje nemen... en gij Emilie...
l)an kom ilt teruÉ om Annatie.

De kleinen waren even wakker gleweest maar slie
pen weer in. Nu werden ze opnieuw gewekt en be$on-
rren t€ schreien. Pol en Emma droe$en hen naar bo.
ven en legden ze te bed. De jongen Sing dan terrr{
c,m het ander zusie. De kleinen werden warm onder d.:
clekens gestopt en algauw waren ze in slaap, Het wa.
ter beneden ree3 nog. Pol ontstak een lantaarn

-- Emma we moeten het beddeSoed naar boven dra

ien, zei hii of 't zal bedorven ziin.
Samen zwoegden ze dan aan de rnatrassen, kussens

crr dekens, Zehaalden dan het eten uit de kas, ook or,-

dergoed, handdoelcen, en eet$eriet. Ze droegen de stoe-

lerr naar den zolder"' Kortomt ze redden alles wal.

knaap teruS'""-'H", 
gË n"ut het dus bemerkt' Dan

Oi*-l"nîur liep met $roote laatzen

Gewoonliik duurde zoo'r1

is 't {oed.
aan, H

lveer teru$,"Ë-;;îmmà la$en lang wakker.' Ze spraken ove"

'.d,,. Die overstroomin$ was ntl niets, maar hoe zorr

het met vader laan? O' hadden ze toch eens even in

ai" U"t"f. te IePe; kunnen kijken !--t; 
uolg"nJen mor$en was-het water wel al eert

' het kwam Pol toch no$ tot aan dt'beetje $ezakt maat

r.rri"arr.-v"el menschen die hoo$er woonden kwameu

kiiken. En de ion$ens vonden die overstrooming heel

pil"i"rig. Zii vaarden op breede planken of in kuipen'
' T*"Jiaar feleden was 't ook zoo geweest' Toer"

t,ad Pol meegedaair, nu had hii $een lust' Hij wa';

zoo bedroefd om vader. Emma had $ezegd dat hii maat"

uit school moest bliiven'
overstroominS
haar water in

rl gln.ri

rnaar eet
de Zwahnze konden. Ze waten' et zeer moe

"den hun best $eciaan' Thans'konden
van. Ze hadden bei

ze toch Serust

OcL;

daÉ..' De Molenbeek voert

/rln'
ler zott

zoo iets

Ze wisten dat het water niet meer dan een me-

stijgen Hier boven zaten ze dus veilig.

was no$ wel gebeurd, maar dan waren

-- 2$
vader
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il.Ï" ff:î jïl' uit in de Scnelde... Maar sisrere,:
E n, oo 

-;; 
;r ":i 

"i"r ï 
j" :;, i,.,n" 

*; 
*i:î i. ;' 

" ",Jes samen op den, zolder. Z" t oJun Caar geen vrlrlrmaken. Maar d", buurmanlir""i. d.en nacht seklopthad, wist dat de f_i"a"r_r"",ïJ," 
wâqen. I_lii haalctehen 'af met een 

"lot ."r, br;:nr';io .t droge bij een
T"-.;^.ïl had er,echter e".î ."*i. ,r,.rchie' kwar,:er nreuws van va{1, een ielegram of een spoedbriefEn de ion6[err van de. statie ".r-;i; weten waar dat telrrenÉfen. pol vroeg gll, "";E;îl'or hii zelt naar dzstatie mocht Éiaan. Hi;_zou wu'E*i *ru, bericht te be-stellen bii Meersman Zoo tr""ti""a" boer die hen inhuis had fenomen.. Emrna ;;;;-l"t tr""t Éoecl. Meteen vlot stak pol den 

_ptas ;;;; ;;".. Dan gins hi j,'1uÉ naar Boekel. Onderweg ,r,*""rr" hij den tele{ramd_r_a6jer. Ziin hart begon-r" Ui"r",
- Moet gii naar on. -? 

,r"*g hil-- P"n telegram voor Emm"-Boït"n. 
!-- Dat is miin zuster. G""t _*, hier. Ge kunt crtoch niet door, De beek is *""JroLa.

En pol kreeg het dicht g"ul"i.,-;rfarrw papier. Hi;scheurde het met beve,nde 
-h;rJ 

;;"n, Dat zou Eni.ma wel 6ioed vinden... Het nieuws li ,iin hand hebbenen noEi zoo lang wachten, om het te weten, heen, dalgin{ toch niet ! En hij 11: uvud", u"*t beter. Vil t<o-
Irren morgfen naar huis. Moeder>.

o, wat voelde pol zich.,plots Selukkig ! Ziin hartjein hem, En nu zette de^iongen het lp een loopen!

-?f -
z.onÉ
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Ftrij kwam aan het water. Er was $een vlot aan deze..:

kant, VIug kousen en schoenen uit el1 er dootgetrap-
pelcl !En dan op een drafie blootsvoets naar de hos.
ve. Pol storrnde binnen'

Yader
moeder naar

Hij gaf den

de voor allen,

is veel beter
huis! juichte
teleglram aan

en nrorgen kornt hij mt,l
hii.

vreup,.Ernnra..O, wat een

De boerin wiide niei dai. de kirrdereu rlaar hun huis-
je gingen. Ze maakte bedden gerecd. En vermoeid dat
ze waren, door den.vot'igett, zoo orrrustigen nacht en

gelukkig om het 6loede nieurvs sliepen de kinderer;
',,,an Boutens heerliik'

Den volgenden da$ was het water allemaai weg-
gctrokken. Ja, de

een leeliike Poets
iraar oevers, sterk
Iast.

Molenbeeli hacl heiri u,'at rnenscl:,.:;:
gespeeld'
stroomend

Nu liep ze w-eer l:inner,
rvel, maar zonder ove"

Emma e1 Pol SinSen naar huis' I)e kleinen mocht.lrr
nogi w'tti L-ij lrleersman blijven' Yia't zag,en die beneden-

was weg, nraar veel slij[.,kamers er vuii uit ! Het water'

en kruid vras a-chter Sebleven' Ernrna en pol SinSen
i'an 't kuischen'

Ze noenmaalden allen bij den gioeden boer en de
vriendeliike boerin, Umma bedankte die menschen.
l.)arr Sing ze met Pol en broertie en zusies heen.

I{eersman wa,s om kwari vôôr drie met zijn riituigjr:
l'ol komen halen.

Riidt {e mee orn uw vader en moeder ? woerl



trii. Uw vader za.l misschien zwak ziin. Daarom h.'il
ik ingespannen.

of Pof gaarne mee reed ? Hij schrolt toch

Maar dat was cle atmattrn$ n4 het bloedverlies. De
zou Q,enezen
beste dat hij

verzor$d worz.iin vader zag. Boutens had een doek orn 't

clokter keerde terugi en zei dat Boutens

Doch hij moest rust hebben' 't Was 't

,,aar huis Sin$' In die barak kon hij niet

den, zooals 't behoorde'

- Nu ben ik hier" Miin vriend met

za{ zeer bleek. Iflat clankte hij den braven Meers-
man voor zi jn hulp ! Zeker hif was zwalc. En hii ver.
telde wat er gebeurd was. Met twee vrienden hadde.r
z,e eeî karweitje gedaan voor een anderen baas brri.
ten hun werkuren. Ze moesten een lroop steenen ver'-
voeren. 't Was al laat Toen ze naar cle barak terup-
lteerden. In den donker rverden ze aan$evallen door
Chineezen, Die vreemdelingen werki"n d^u, ook. $r
\,,'aren echie deufnieten onder, die in den nacht girr.
(en stelen. Zulke schelmen hadden zeker de drie ùle-
mingen bespied en 6ieweten dat ze wat extra geld ver
diend hadden. Ze moesten dat hebben, De mannen
wilden het niet 6ieven. De Chineezen vielen hen aan.'Le waren wel getienen, Boutens kreeg een slag op 't
hoold. Een van ziin vrienden werd in den arm glscho
ten, Maar door hel. schot kwamen Engelsche ,old.t"n
aangeloopen, Toen gin$en de Chineezen op de vlucht
Boutens bloedde. Hii rvas hali bezwijrnd. Men bracht
l:em naar de barak. Daar kwam hii bii kennisr rnââr.
leed veel pijn. Een Engelsche krii$sdokter verzor6idc
hem. Hii kon dien eersten avond nog weini{ zeggen..
Hii zol den volgenden terugi<eeren, Boutens vroeg aan
zijn werlimakkers om naar-zijn vrouw te telegraf eere;t

en haar te vragen over te komen. Hii voelde ziclt zet,

toen
hoofd

!:ir

ien arm is ook buiten Éelaat' Maar we

r ermoord kunnen worden'

den kogel in
hadden daa-

En thans vertelde de boer van de overstrooming

Pol deed ook zijn verhaal' rJflat schrokken de oudersi

- Pol en Ernma hebben zich goed geweerd! ve;

zeherde Meersman.
Vader en moeder

a,an. 'foch voelde Pol
terda{midda$.. - aan

vader,

keken hun jonÉen Slimlachend
wat wroeÉlinÉ. Hii dacht aan Za
de schoenen en het Soed voo:

Emma stond met de kieinen aan de deur' De kin-

deren keken ook vreemd naar dien witten doek on.

vaders hoofd! wat kuste Boutens ontroerd zijne kin.

ceren! Hii beefde bij cie sedachte dat ze alleen met

nioeder hadden kunnen blijven'
Meersman reed rveg!' FIij wilde van $een dank hoo-

te.-i, En nu was er veel te vertellen"' eerst door vader

en moeder, dan door Emma'
En Emma zei, <1.at Pol goed zijn best gedaan had'

\J(/at later fluister:tle lnoeder tol haar jon$en : <Vau

clat pakie... we zullen 't ttu maar vergleten, hé>>'

- O, moeder Ik zal miin best doen om altiid breaf
te ziin ! beloofde Pol.

-Jl--
ziek.., --30-



Na twee weken was vader Seheel beter, En toen

sprak hij er van weer naar 't front te $aan werken, Hil
verdiende daar zoo'n goe+ loon, En in de Sazet stonrJ

dat de

dien hii
Chineezen uit Vlaanderen vertrokken. Boven-
zou 's avonds niet meer uitgaan.

cle elken Zaterdag naar huis komen. Moeder

bepraten, 't Was zoo'n ciuur leven. '.
En vader vertrolç weer. Pol hield woord. ii deed

best, om $ehcorzaam te ziin. En als uw besl

lukt dat wel, ' . .

er bleef voor Pol toch no{ veel tiid over orn te

.. En hii r,t'i:'
liet zich

:/cln
cloet,

Lr,N

spelen'

EINDE.


