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Nr. 652.
A, HÀNS

Ëen vreeselilko fleis

t.

Klaas Bo'nr,en, een één en cwintigjarige jong.-
ling, werkte op €'en stukj,e land, tnrsschen het dorp
Putte ,en de stad Mechelen. Een vroolijk voo,r-
j,aarszonnetje schreen over de streek en gaf alles
een bekoorlijk uitzicht. De vogcls kwetterden in
de boomen. In de verte r,ees de hooge Sint-Rom-
boutst'oren va'n. Mech,elen ,op, die d,e streek l-ne-

h.eer,schte. Toch leek Bouten e'r niet zoo rrielge-
luimd uit. Nu en dan zuchtte hij zwaar.

-- Ktraas! klo'nk Fr,e,t p1s1t.
De jongeli,ng !çs,sfu o'p en zageen dertienjarigen

knaap op hem, afkom'en, René" zijn j,onger,en

broer.
O, Klaas, zei d'eze, vader loope we'er dron-

ken in firet dorp. Ik zag h,et, to,en ik van sch,o,ol

1-



kwam. Jcngens bespotten hem. Ik was zoo [rc-
sclraamd ,en konr. het u gauw zeggen.

- Ik had het wel gevre,e sd, antwoordde Kl,aas
verb,itterd. flirj lroudt natuurlijk n,akermis. Ie-
der'een rverkt wee'r, maar vacler is dr'onken. Het
is droevi,g. En bespotten ze hemi

- 
Ja. Jongens loopen er rond, en trek'k,en

aan zij,n :as. Ik kon het niet aanzienl.
Klaas gooidie zijn schop neer en zei;
-- Ga naa{ r,an,te Fi,en, en blijf er tot i,k u

korn halenl Ik zal eens gaan kijken.
Bonten tro'k zijn vcst,ran, cn met vlugge st,ap*

1:en verliet hi.j d,en akker.
-- Vader, vader toch! rnompelde hij" 'Vlar

di.et gie ons een verdriet aanl Die vervioekte
drankl We gaan er geheel door ten o,nder. 't Is
rno,e,deir,s dibcd gewecst t:ok. En 't is va,diers scrhuld,
dat Emma gaan dienen is.

Klaas beho'orda inderdlaad ror een droevig ge-
zin. Een vader, die veei dronk en dran aitijd ruzie
maakte. De ziekelijke moedier had moeten slaven
en zwoegen, om alies rechrt te houden, en was v,e(-
leden Wint,er over,leden. Emma, de dochter, li,ep
na e€n 'ntzie rnet vader, weg en di,ende op ,een

hoeve in de buurt, Jozef , die oudst,e b'roeder. was
getrouwd en naar Àntwerpen getrokken, waa,r
hiij aan de haven werkte. Hij kwam z'elden naar
huis. Àlleen Kliaas bleef op d,e hoeve, meer on-r
zijn jongsten broer d,an om vader, di,e veel met
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b'em tw,istte. Toch ko,n Kla,as ni,et verdragen, dat
nten zi1in vad'er op hret do'rp voor den gek hiel'd.

V/eldra krvam hij h,ier aan. Eensklaps errgerdc
hij zlch weer. Viak bij de kerk waggelde vjdier,
die daarbij ge'kke geb,a,ren maakre; j:oelende kin-
deren liep'sn rond hem en trokken aan zijn j,as.
Ook enke,le gr'oote mensch,en stonden te lachen.
Nijdig s'choot Klaas toc. Hij duwde erenige jon-
gens op zij.

-- Maak dat ge weg k<-.'mtl riep hi.j. Kom,
vader, vervolgde hij dan, ga mee na,ar huis. G,e
ûr'oet gâân slapen.

- 
Ja, naar hiuis, st,ott'erd,e c{e man. Ge zijt

een br,ave zoôni ge hielpt m'e. Slaat op diie stroute
.jrongens- S/ait m,ake,fl ze lawaai! Ik ben immers
niet drro,nken. trk h,etr rna,ar een paar glazen bier
binnen. Ik ben zoo nuchter als gijl Ja, naar hnis
toe en lekker slapen. Maar ko,rn eers,t nrog eens
bij Jan binnen. I,k ,tracte,er. Jan heeft goed bier.
S/e pakken er nog een...

-- Neen, vader, nu geen herberg meer binnen.
Naar huisl Ze spatten al q,snogg met u! a,nr-
woordde Klaas nijdti,g.

Hij trok zi.ln o^Ou, rnee, die nog war r€-
genstribbelde. FIet wa,s een vern,ede,rend,e tocht
voor den jongen Bonren, die -wel m,erkte, dar
enkele vocrbijgangers hem spoft,end aa,nkeken"
en ande'ren medelijdend.

Hi,j bracht vader oprhet reeds zeer verval'lan
-"* '',
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h'oefje, en hielp hem re b,ecl. waar cle dronkaa,rd
weldr,a in slaap vieù. Kl;aas ging terug naar [:ui-
ten en balCe de vuisrt,

-- Die vervioekte drra,nk! zei'hij,. O, was her
nieÉ voor René, da,n liet ik alles irn d,e,n sûeek en
grok ik,er oo'k uit. 't trs hier een verl'o,o,pen boel en't zal nog ver,ergeren. S/e rakren de straat op. Ik
heb den m,oed nist meer om alles r'echt te h,oude,n.
En vrat helpt mij,n iverk? S/e zullen rveldra in
diepe schu,lden zîtten.Ik kan b,et alleen niiet af en
vader wetkif onregelmatig. Ecn deel van o,ns land
çervuilt al. Va,de'r. vad,er, z,iet ge dat ni,et ,in I
Drinken en in dre he rbcrgen geld verspelern ock !

Klaas keerde tsrug naar c!,en akker, werkte nog
een po,osje en ging tensl'otte F-.ené halen, die bi.i
tante Fi,en en oorû Ânto,on speelde.

-*- Is 't we'er mis met vaderl vroeg oom. e€n

br,o,er van Klaas' overdeden moreder.
._* Ja...
Ën de arrne jong,en v'ertelde, ho,e hij zijn va-

der op h,et dorp aang,etroff,en en naar huis geleid
had.

--- Zoo kaar het niiet blijven duren, ve,rvolgdr
Klaas. Heel onze b,oel vervatt! Ik sta v,ee'l dragen
rnoo'r al'les alllieen. Straks kan ik weer de koe mel-
ken... anze eeni,ge ,ko'e. Vroege,r h,adden w€ er
vier. Verleden w,€ek hoeft Miel Karrens een var-
ken weggehaald, orn zo,o aan zij;,n geld te gera-
ken, dat h,ij van vader ,g,ewonn'an had met het

*4-

srpel. Iik scho'lrd en raasdk, maarr Karirens lach,te mevie,rkant uit en_vader ,*i, Jrt-h.t me all,emaal
,ff?t,tt,ng;fs,. We raken d, ;;;r;; d.. I;^ï;;i
orJ de be,ek is ve.rvuirdl Ik kan toch ni,et ranger
slave,n d,an van ,s morgen, 

"ro.f tort ,s av,ondslaat. Toen m,oed,er le,efi.e, *..Liin we rne,t vij,-ven 't Z,al den eilgenaar ook vervelen, .n, ,i,hij de pacbr opzegr,ls h,et H*.t**arl uit.
, , Ja,. jrongen_, 't iu erg, zei oor-n Ântoon, Ik
hre b uw l'ad,er ook al dikwi,jls d;e l,es gelezen, .. d;;
\4re,et g,e, rna,ar dan. w,o,r,dt hiij kwaia. U,i; ;r-;nde:r grond ,e,en so,ede qal Viori., rvas hij debraafheid zelf ^"maar s,lechte kamiradrn sleur,enhern rnee. En wi,e i* d, ."n.ir;;;d,en clrank enhet spel geraak,t, 

-k_omt ., *.À Ào,eilijk ;;; il;.Klaas en Re,né b,l,even bij corn ui-rrnru avond-*1lgn.en gingen toen rrieiti,g n"r. hoiu.
V3fgr. sliep. Kiaas melkteï; [;.. René hiclpivat bij het lraatste werk en toen-i*gde 

" ,, iiit,
f,er ruste.

',,P:l^_yîlgendcn 
morgen rvas Klaas al vro,eg op.ttr.1 werkûe op de hroeve en hielp Renê, ai*'n"i,sch,col mûest^ Om een uur o,f nug.n too..lu Klaaszil,n uad*u die sleclrr geluimj-;;-;;, e$t zwzathoofd naar buiten kwîm..

'"-- Zijt ge no,g niet op h,et land,l vro,eg hij
-5-



norscb aan Klaas, die nu ook driftig wcrd cn
nijdi,g antwoordde:

- 
Neen! Wat moet ik daar all'een gaan doen?

Ik krijg hret werk toch niet af , en geld om een
knecht te hur,en is er niet, want gre verd,rinkt en
verspeelt ,all,es. O, vad,er, w,at m,oet het hi'er wor-
den? Za,o kan het niet voortgaan. Gis,teren zijt
ge dronken geweest, eergisteren , Zondag o'ok, e,n

Za,terdiag sch,eelde het niet veel.

- 
Daar h,ebt ge niets mee [e m,ak,en! ri,ep de

bo'er woedend'uit. lk z,,al' d,oen, wat ik wil, hoort
ge datl Het zij,n mijn centen, di,e ik verdrink en
van mijn zoron wil ik geen l,essen krijge,n.

- 
Ma,ar t'ader, ziet ge dan niet, d'af we cn

ond'er gaarn.'We zullen weldra van de hroeve g'?zet
w,ord,en. Er is no,g ee,n groote rekening van de
me ststoffen. . . een ander,e van veev,o eder . . .

- 
Och, ge overdrijf,t! beweerde Bonten nu

toch kalmer.
--- Neen, va,d,e,r, ik overdrij'f heelemaal niet!

En denk ee,ns aan René1 f)e ar,me jongen wo,rdt
bespot om uw gedirag. Wa,arom dat drinken. We
konden zoo gelukkig leven.

- 
Ge zaagt er v,eel te ve'el over! En nu sta,at

ge uw tiljd te verleuterren. G,e mo'esf al lang op het
land zijn, in plaats van b,aas te rvillen spelen ov,er
uw vader!

- 
Ja, ik v'erl'euter mijn tijd, al weken en

maandien. Daar hebt ge gelijk inl Ik zou b,eter
*6*""

f
,l
B

fit
J;

$

r

f;

{
irY

v,
ni

f

cl,oen rls Joze(: wûg rrokke rr cn eicle rs een traantjir
vinc{cn. W.rrc hct nie t. vo'or Rcn6, ik deecl hct scl'-

fens. Ge maakt cen hel van ons huis. 't Is uw
eigen schuld, dat uw ki,nderen u verlaten.

__O, ûr,ekt e,r al,lemaat maarr urit! tierde Bronrten

wo,ed'end. Dan zal ik ten mirnste g'erust ku,nne'n
leven.

- 
Ja, efi flâ,âr de herberg loopen to't g'e gee,n

cent meer hebt. Ze zull,en hicr al,les verk,oop,e,n,

en gij komt i,n een vageb,ondenkolo,ni,e ter'echt'
Klaas gr,eep een spadie en ging naa,r h'et land.

Het hinderde hrem er,g, dat hij zoo tot zijtn vader
moest spreken.

- 
Maar wat h,elprt het, of ik vri'endelijk ben !

klaagd,e hij verd'rietig. Vader wordt een verstokrc
drcn,kaa,rd...

IT.

Eenige tijd verli,ep en de toestand beterde nict.
Vad,er, die som,mige dagen niet dr,onk cn dan wat
mreewerkte, verviel telkens toch weer in h'et oudc
kwaad.

Op een Zandagavond was hij weer dr'onk'en
thuis gekomen. Ee,n r,ekening va'n m'eststoffe'n
had hij n,iret kunnen betailten en d,e handeilraar

dreigde met (in1 dettrwaardcr. Toen brak er w'eer
*7 *



êen hevi'ge ruzie uit tusschen Bonten en z,ij,n

zoo,rt, die kwaad weggeloop'en was. Klaas sle,n-

terd'e nu op clen Maa,nda'grn'orgen langs het vel'd'

Hij was geh,e'el onsmsgd,igd.

-'Wel, Klia,as, aa,n 't r'einteni'er'en, kl'o'nk he't

plôts vro,ol'ijk achter h'em,.

E,en'ne't gekleede rna,n ,kwarfl op bem toe.

- 
ff2, Lodewij'k, zei Klaas' Dat is ook al

een tij,d geleden' hé, d,at ik u nog gezien heb' Hoe

stelt ge h,et?
---- Goed, goeid. Ik rnag niet klagen.
Lodewijk had vroegs'r llog bij Bonten,-op hct

land geweikt, m,aar was 'toien naar het S/alren-

land getrokken om er in de koolimi'j'ner fil€€r te

verdienen.
_- (un1 ge het te Charleroi nog al uithoudcn i

hernam Klaas.
--- O, ja! Ln het'e'elr$t vaarde het wel wat, rn'aair

ik werd het vlug ge\Moon. 't Is'er natutrrlij,k an-

ders dan hier,.. maat voorr d,e c,€llit'efl d'o'et men

ook wat, hél Klaas. mag ik u nu ee'ns wat vr'â-

gen? We zi,j,n oud;e vrie,nden,' héi Is h,et waar.
wat ze van uw va'd'er zegggî' d,at h'ij z'o'o've'el

drinkt?
Ja, Lod,ewijk, h'et is zear 'dr''aevig. Vader

ruïn,ee'rt ,orns, rrlret dirinken en spelen. Het is hlard'

arls ge de hoeve ach,teruit zi'et ga,an. Ik kan er

alleÀ niet tegen op en ik denk er over, ook elders

den kost t€ gaan verdri'eneln.

-8-
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-*' Wel, tr'ek m,ee naar Charleroi. Klaas! Ge
zijt een sterke kerel, en zu,lt go,ed in de mijnen
kunnen lr"erk'en. Ik bezo,ng,er u gemakkel,ii'ç gsn

plla;ats.

-- Ik zou h,et er nooit w,enn'en.
- Dlat v,egt ge nu. Lk dacht h'ert,ook en 'r valt

me rn€e. GastoÉr, Robert en Jef, alilen jongerns uit
ons ct,orrp, zi.in '* ali ingeburgerd. Ge zu,lt er n,o'g

meer bekenden ziren. En elaarbii het g,eld, ion-
gen! Wat /n'c'et g'e doen, a,ts bbt bij u mis loopt?
Bij ren bcer dlene.nl't Zaa dorn ziiin, voor cen
klein rloon te werk'en, als ge in de 'Walen 

m,eer
kunt opstrijken.

En l-,odewijk l\,Iuldters spr,ak verl,eidellijk over
zij,n ysç1r,t,el. K,laas luristerde. O, het lokte hem
we'l a,a,n, ,orn' all,es in den steek te lat'en en de
ellendie hier te ontvluchten, e'n vader niet meer
dr,onken uit de h,ertrerg te rno,etcn halen.

*-- Ivïaar wal z.al er dan met René gebeu,r,en?

mornpelde hij. De arme knaap word't h'et srl,acht-
o,ffer va,n mijn veritrek. Ern tûch, eens zal d,e ,tijd
kom,en, dat ik ergens een plaats m.oet zoek€n.

Zoo reden'e'erde K,laas bi'j zich z'elf . 't Zoa voo'r
h,em, ,een zwarie vernedierirn'g zijn, als hij hi,er al'les
za,g verk,oropen, e'n dan 'e'en ba,antje moest ga,an

zo,eken. De zoo,n vafl een uitgeschudd,en boer, hij
hoorde dre m,en,sch,e'n ,al sp'otten.

.--- Nee,n, zei h'ij, dat ni,et! 't Zou t,e vernede-

i
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rend zijn. René rnoet dan maar bij tante op de
hoeve gaan.

- 
Wel, wat denkt ge ervarn? vro'eg Lod,ewijk.

T,oe, jiongen, ga m,ee, drong h,ij aan. 't Zal een
heel ander lreven voor u zi,jn. Ge moet toch eens
a,an Lr eigen de,nken o,ok. Àls ge sp.a,arzaam z,ijtt,
ku,nt ge d,a'a,( een flinrken druit overlrio,udte'n.

-- Ja', Lodiewij,k, ge hebt gelijk, ik m,o,et ook
voor mijn eigern toekomst zo,rgen. Ik heb mi.jn
vad,er dikwijls gewaar'schuwd, ,maar hij wil ,niet
luiste'ren. Ik ga met u rnee, Ik zal aa.n oom Àn-
to.on, vr,ag,en, of h,i,j voor René wil zorgen. Ik
word mi.jrnwerker.'t Zal mie eers,t u.el hard val-
len, want ik hroud zoo van de buitenlucht;

-- Flink gesproke,n, jrongrn l. Anze kolo,n,ie z,al
ginder vergro'o,ten. Ge zult er r.l goed verm,aken,
Chrarrlero'i is een- pllezie,rige stad.

Lodewijk sprak nog eeni,g,en tijd vorort e,n dan
verli,et'e,n de jongel'ingen elkaar. Birn,nen ,tr,vee da-
gen z,oude n ze vertïekken.

Toen Klaas w'eer alleen was, voe,lde hij ee'n

oogenbli,k een tteetjie wroeging en het was alsof
iema'nrd h;om vorW€et, dat ef nu ni,eima'n,d In,e'eir zou
ùitjn, otn op vader te letten. e n deze viugger naar
den d,ieperi,k zou gâafl.

Maar vader luiste,rt niet naar go,eden
r,arad, momp'elde Klaas, Àls ik hier b,lijf, dri,nkt
hij,,6s6h ook. Geen verkooping, wrar d,c menschen
uit het dorp op afkormen, g,een vernederingen en

l0 --

ipot. [k moer rveg! Dan maâr naar Charleror;
ik zal het cr wel grgw66,n wcrrdsn" Arme René!
Ge zult m,e erg missen,'t Is vaders schuld, diat we
in zulk een ellend,igen toesta nd zitten. Hij jaagt
ons allen uii'teen. Joz,ef bekommert" zi,ch niet meer
om lon,s.

Verbitterd slenterde Klaas wat r,ond en gi,ng
d.an naar zij,n o'om Àrnf(}on en ,tanfe Firen, aên
wie hij al'les uitlegde. O,om ga,f l(laas gelijk en
zei:

- 
G,e heb't goeden wil genoeg betoo,nd vo,or

uw vader. Maar 't is al nutteloos. Ge m,o'et nu
vo,or uw eigen zorgen, anders geraakt ge z'elf in
de ellend,e. V/e zull,en René bij o,ns nemen. Àls uw
va,der het hem la'sti,g mraak't, ga ik oog€nibiliikke-
Lijk naar den burrgefilr€,€st'€,r. Hij zal m,e bijstaan.
Neen, voor uw broertj,s moet ge geeûr z'oirgen
maken.

Het $'as v,o'o,r Kl,aas een geruststelling, dat
René in goiedie handen zo'a zij'n. Maar René
weend'e toch er,g, to,en h,ij alles hoorde.

Twee d,agen warien verlo,open. He't was ,no,g

vroeg, to,en Kl'aas stil opstond. Hij voelde zich
vreem'd te m,oed,e. Vandaa,g vertrok h,ij dus ,naar
h,et verre Cha'rlero,i'. Een,ni,euw en onbekend I'even
la'g voor hcm. Klaas werd somber. Niettegen-
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staande al de el,lendre, voelde hij, dat lrij vee'l vet-
lier, wat he'm dierbaar vr'as. \ran jongsaf ran h,ad
h'ij op dlez'e h,o'ev'e g,ewoo,ncl. Och, er war,ern m,aat
weinig vroo,ld.jke d'argen gew,eest. en tc,ch, het ver-
trek wo,og hem zwaarl

Klaas gi,ng naar buiten en r4ra6chte zich a,an de
po,mp, De zo,n schree,n prachtig over het land, dat
Ctraar zoo bekoo,rli,jk lag. Even srtaarrde Kl,aas over
d,e veldèn; hi,j kende alle's h,e'el go,ed, i,eder w,e-
geltje, ieder plekjte en boisch,je. Overal had hij
gespeeLd en g,e(avot. S/eemoed overvie'l h,erm an
rl,ot t(âilren in de o,o'grcn ging hiij de keuken bin-
nen, elr at vlug e'e,n situk bro,odl. Darn stond hij
op en mamt zijn valies. Even keek h,ij n,a,ar de
kamer, waar vâ,d,€t nog sliep. Zou Kl,aas hem
wekken om alfrsrcheid te nemen? Gisteren wais, €r
h,evige ruzie geweest ,over zijn v'ertrek ern vader
hrad toen ve,el g,edronk,e,n,

--'1Is har,d, miompelde Klaas. Maar als ik
h,em we,k, wordt vade,r kwa,ad en scheldt h,ij me
weer uit. Laat ik dat vermijd,enl 'Wat een geluk,
dat René al van giis,teren b'ij oonn is. Het was ,een

tries;tig afscir'eid va,n hem, m,a,ar hij is in goede
han,d,ern. Nu'm,oret i,k rgaan" Vaatrw,el, vad,er. God
behoedre ,u, e,n' brenge u vlu,g op d,en gored,en wreg,
Dan k'om irk dadelijk t,erug om u weer te helpen.

On,groerd, verliet K'la,as Bon'tre,n zijn, huis. Hij
voligde d,e,n steenr,veg, sl.oreg dan n'o'g e,en z.ij-
u'eg in, en kwam jïrïr\gr,oot'e broeve. Hi,er

woonde zijn zusrer Emm,a, Hij had haar eergis-
terenavond onter ziijin plan geschr,even. Het m,Àje
had haar b._9g. gezien e,n k\.vam al aangelo,opeà.

-Zoo, Klaas, komt ge me n,og eve,n groeien?
vro,eg ze so'mber.

- -- Ja, Em,ma. Ik verrrek. Ik
hoe lang. lk zal wei schir'ijv,en.
ook ee'ns. Hier bebt ge het ad,res.

ti
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Hij ove'r,han,d'igde lraa,r c,en papicr, warl1 he,1
logemcnt vair Lodeu'i.j,k op aangeduid stoncl e,n
w'aar er voor Klaas ook n,org ptliaats w,as,,

-- 'g Is er,g, z,oo te fito,€fefl r,v.eg trekken, ver,
volgd,e hij. N{aar ik kan ni,ets anders.** Ja, ge lrebt gelijk. 't Is ge,en lev,e,n rnet v,ad,er
rileer. Hij wil g,een reden verstââ:fl.

-- Ge zu'it een oogj,e op René h,oud,en, héf Hij
zal zich zoo eenzaam voelen. Hij schre,ide giste-
ren,avo,nC zaa etg en klernd;e zich a,a,n m€ varst.

- Vvrees g€rr,niSt I lk zai lrem a,ltijidrbezo,e,ke,n alrs
ik vri.j ben.

Ze graette,n eikaar rn b,eu,o,gen verliet Klaas cle
boerderij.

_ - - Ons- gezin is verwoesr, mompelde hij.
Jazef in Àntwerpcn, Emma hi,er, ik ie Charle-
ro'i, René bij <l,om, e,n vader all,een thui5. [,][is-
schicn zal vader nu spijr hebben ,ein ver,ander,ern.

Op het d,orrp o,nitmoette Klaas zijrn vrri,ancl
Lcdewijk, en ze namen d,e ,tnam naarr Mechelen,
vanwaa,r ze oyer Brussel naarr Cha'rleroi zoudren
reizen. . .

14-

III.

Enkel,e werklen waren verùo,o,pen. Klaas B,on-
ten zat op een eng k,amertje van esn groot, zwart
huis in e en stille straat van Ch'arleroi. Zij'n mak-
ke'rs waren uit en Kliaas rnijm'e'rde. Veel vrreugde
h,ad zij,n verbtri,jf in hct zwrrte land nog niler voor
lr,em geb,r,acht. De ,eerste d^agen, toen hij in dc
mijn werkte, leken w'el c,euwen. De do'nkey,e gan-
gen benauwden h,em. Hij miste de za,n en de
frissche lucht. Z;itj'n ljcha.rm h,ad haiast o,p alle
pl'a,atse'n pijrn gedaan, miaar di,t was uu ove'r. Op
zulk een sch,o,ônen Juli,avond als nu, ve'rl,angde
hij vu,rig naar.zijn streek, wa,ar her heerlijk
mro,est zijn, om in een weid,e,of o,p een boomga,aLrd
van de avondko,elte t€ geini;eten. Hirer was all'es
zoa' zwart ern vuil. Van uit zij,n venst,e'r zag hi.j
fabr'irz'kssc',houw€n. In een donike,re mriin zou hij
heel den scho,orn,en Zom,er moet,en dioorb,rengen.

Klaas stiond op en verlriet het huis, wââr ,nog
a,ndere mijnwerk,ers kâm,ers hadden. . Hij wan-
d,elde door een pa,ar som,b,eire straten en kwam i,n

het c,ent,ru,rn vârn d,e sitad, waar hiet veel levendi'
grêr wâs. In de tal'riijke h,e,rb,er'gen zat het v'ol m'en'
schen. Ook het le\r,en was Bonten hier tegengcval-
len. Hij kon niet begrijpen. dat Lodewijk en zi.in
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rnakkers heel,e ar,onde,n in de kroeg za,gene,n, als
hij er i,ets van zegde. kteeg h,ij alianrwoo,rd:

*-* 't trs ons eeinig v,erma,ak"
Ze lacltten hrem cllikwijls uit en in,oiemdten h,em

r:,eeds een dr,oogstûpp,el, omdat hij z'elden of n,ooit
mre,e giing. Nee,n, Klaas was hier niet gekom,en offi
zijrn geld te verrdrinken. maar ,om ,te spate,n.

Kl'aas g'andeld,e na;ar sgn park" wââ,r hiij' wat
in de opr'en lucht koin zitte.n. De laatste b,erich,t,ern
van huis, tr/varren niiet ,b,em,oedigend. Vacler drronls
n,o,g steecl's ,en nu clubte Klaas er \p"e,er over, of hij
ni,et beter terulg z,orr keeren, orn ,niog €ens te pogen
zjitjin varCrer op d,en g,o,e,dlen weg te krijrgen.:

---* Binnen ,twee wek,en, trek ik een Zondag
naarr h,uis, moirnp'elcle hij. Dan zal ik m,et vadcr
n,o,g eens ernstig spreken.

Hij bleef een ,tij,dje zittan, e:n ro,€n het donk,er
rv'erd. keerde hi.ir 1rr*"ram huiswÂ,arts.

''t 'Was Vrijdagmo'rg'en. Klaas wa$, z,ooals
gewoo'nl,ijk, we,eir in de rnijn ged,aald. Hij moest
zwaïen a'rb,eid verrich,ten, uit dle nauwste gaflg,en
losgehakte kolen ,o,psc,hrepp,e n, en ze in een wa,g€n-
tje;naar een br,sed'ere g'ang viervoeren. H,i'er,en daa,r
pi,nikte aEfl Etet:tzààrrn lichtje. Me'n wa's wel geschei-
d,e,n van d,e we1retrd.

Eenskl,aps h,oo,rd€ Klaas e,en geweldigen slag,
16-

die zich nog enkele mal'e,n achtereen berhaaldp.
trvlainnen kwam'en ârâ,ng€s'forfird.

-_" Een ontplb'ffing! Gr,auwvuur! ri,epe'n z'e.

Vluch,tenl
7e h,al'd'en w,e,g e'n de onthutsse Klaa,s voilgde

hen. Ook in andb:re galn,gen ontm,oette,fi zP ainÉ-
stige mijrntfferkers. Het wa,s een ware p,an'iek,

Plots klonk w€di e€n sliag... Naast Klaas
scheen dte wa,nd ,oprgn te schieu,r,en; stidenb'rokk'en
viel,ern ineerr. Klaas kr'e,eg hiet erg b'en'auwd: het
was of er iets ziitn ade,m be,nam,

Een geluid a'ls 't gefluit va,n eern 61siln s'p,g,s'61

dnor zi,jn oior,en... Geroep, gegil', no,odkreûen, âl-
t,eirt,ei stem,mcn sche'nen van h,eel ver le ko,rne'n.
Klaab sta,k rva;nhopig dte'artn'en uit... en toen viel
hij neer. Hii kon de sctr,ach,t niet bereiken. vraar
die llften sn'el r,e'z'En en dialden, om zo,o've,el' moge-
li.il< msnoçhen te re,dden...

Da,ar veÉ'drongen zicb de wanhr,opige mi!'nwe r-
kers. di,e nog horoptEn uirt cleze hel v'erl'ost t'e vt/or-
de,n.

-- Er is ee,n oncp'l,oÉfing g,eweest i'n een mdjn!
kl'omk hret angsti,g in de sûad.

[)ez'e vr,eeselii.jke ti.jidi,n* li,ep snel rond e n de

naenschen stfo,o.rnd,ern aarn, to,en Z€ tv,ist€Il, wâ,ârr

het ong,eluk zich had voorge;daran. Àngstige e,n

17*



verschrikte-familieleden verd,rongen zich weldra
aa,n d,e inganrg. Men sloo't vlug de to€gânrgs-
poort. Men weende, jram,mlerde, riep, en tierde.
Zoovee'l mo,eders en ki'nderen beleefde,n nu ver-
schrikkelriike oogenblikken. Gandarmen hand-
haafden de orde. Roode Kruisauto's kwa'men
aangeredien, en dit deed de vrees bij velen, nog
toenem,en. Eem bes'tuurder kwarn naar d,e poort
en r.i,ep:

- 
l\zlgn'5çhen, blijft kalrn. Er is inderdaad een

ontptroiffing geb'eurd. We weten echt,er zelf noE
niet, hro,e de mesta,nd is. Er zull'en oogenblikke-
lijk re diingsploegen uitgezonclen wcrden. Vrecg
nu niet h,et e'rgste. En prcbeert niet om binnen te
dr,iingen. I{e,t zou o,ns werk bemceilijken, Wc
h,ouden u op de hro'ogte,

De man verdween we,er. Stril bleef die menigte
nu wachrtren o1r het leerstc nieuws. Een koo,rtsach-
tige spanning greep al drie rnenschen aan. Moed"ige
mijrnwerkers boden zich o,ogenblikkelijk aarn om
in de m,ijn,af te dalen, echte held'en, die de slacht-
offers na,a,r b,o,v,en z,oud,e'n br,engen.

De rninuten leken u'r'en. Pl,ots klvam er bewe-
ging onder d,e wachtende mensch'en. De onge-
deerden versch'en€n... Ro'e'rendie to,o'neelen speel-
den zich af, Dan wer'den de ,eerst,e grekwetsterl
bove'n gehaald en vlug naa,r het h,ospitaal ver-
voerd. Er waren, helaas, o,ok al Iijken gev'onden,
en een zatl van de fabriek werd tot cloodenzaal
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inger,icht. Ëen rie r bcsturrrde'rs .,'an de firma liep
âllgstig rond,

- 
Een vr,eeselijke ranlp, zei hij tort een do,k-

ter. Herhaa,td,elijk wto,r,d€,n er gekwertsten en doo-
den naar b,oven gebracht. 't Is to,ch erg!

Hartverscheurende too,neelen grepen plaats.
Gekwetsten en verminkten .krr,egen de eerste zo,r-
gen in een bijgebouw. V/,een,end,e familiel:edien
werden soms h,aa,st'ig gero'epeln, orn e,en vadier of
zoon nog eens voc:r clc la'atst,e m,aal te zien,

Traag ging de da,g ten einde, marar h'€t w'erk
la,g niet s,ti1. Nieuwe E1ro,epen reddiers daaldien af.
Er warcn nog vermi'sten. E( woedde brand in de
mijn. Men sl,oot het vutrr af. In veel huisj'es
h,eerschte reeds r,ouw, vçant verscheidene sl,ach,t-
offers waren al lrerkend.

Tot in d,en nacht b'leef het diruk aarn dle in-
gang van de mijn. Gehreimzinnig blonken er en-
kele lic}:tjes. In d'e d,oodenz,aal wer'den no'g n,i'eu-
we slachtoffers gebracht, Maar d,e r,edd'e'rs gaven
den strijd niet op. Ze waa,g'd,en eigen I'even, om
dat van ande,re.n te redden, al was de taak moei-
liik en vol g,evaren...

ln ccn zaal van h,et ziekenhuis, waar lange
rijen gel<w'et'ste,fl lagen, kwam Kl,aas Born,t'en trot

het bewustzijn terug. Een g,an'schen nracht hrad de
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dokær gescred,en om hem in 't leven re houd,ert,
door hrem uit een toestel te laten ad,emen. En nu
irn d'en vroege,n mrûrSrrn kwam Klaas bij. Ver-
dwaasd keek hij rornd zich. FIij h,eri,nn erd,e zich
egrst ni,ets, rfirî:ît na, enk,ele minutEn, m,ompelde
hrj zacht:

*- O, ja, er wâ,s €011 orntpl,offirng in d'e mijn.
Ik ben daa,r ergens geva,llien, e,n rvat daar'n,a ge-
beu,rd is, weet ik ni,er m,e,e'r. Mijn ho,ofd is zoo
dof.

- 
Voelt ge u al beteri kl,onk pl,ots een vrien-

detijke stem,.
Een verplieegster boog zich.over hem.
'*- Bren ik ernstig grekwetstl vtû,eg Klaas on-

g€fust.
-- Eenirge wornden aan h,et hc,ofd van vallernde

Stô€ill€fi, en g,e hadit oOk Sl'echt gars ingeadrernd.
Maar vo'or u is het gevaar geweken.

- Hoe ben ik lrier ge,r:aakt? S/ie heeft me
ger,ed?

-- Dat weet ik niret... ge zijt hier gister,ern,na-
rniddra,g binnen gebrachtt. G,e moogt rTu waË dri,n-
k,Cil.

.-.- O, ja, ik h'eb hevigen do;rst.
Gretig ledigdte Kl,aas he't gl,as. Maar dan vroeg

hij wear angsûig:
-_ En wait is er met mijn vriende,n getbeurrd?

Dat ko,n d'e vierpl'ergster natuurlijk niet v,e,rte,l-

l,en.

7,0

- - Lig flr filââr rustig. Str'aks k,omr d'e dokter.
zei ze.

D,e verpl,eegst,er gi'ng rveer h,een, want andere
gekwatsren haddten <lok hulp noodlig. Klaas zakte
te,rujg in het kussen en sen dankbaar gevo'el be-
ving hem.

- 
O, ik b;e,n gered. mrom,pelde hij. God is

goed voo{r mij. Maa.r Loder,r,'ijk. Gasto.n ,en Joz,ef
zijtn miss,chien wel'dood !

Klaas z,ag, d,at,an'dierr,e ge'kw€tste,n brezorek krre-
gen, ,en d,r,o,evig rkeek hij voio,r zirch. $/aar,om had
hij dit geluk ook niet? Hij verl,angd'e naar zijn
fia'miillli,erlied'e'n, côk naar zij:n vadie,r, die hLem zroo-
vee{r verrd'r,iet aangedaan had.

'Vy'at l,ater kwam, de dokter, d'ie hem nog e,ens

goed o,nd'erzocht. lli.i zei tevr,eden:
-- G,e zi:j't ger,ed, jolngen! Atrl'e g,evaar is gewe-

ken ! Ge wâârt ,?r ennstiig aan toe.

- 
O., do,kte,r, viro€g Klaas, weet g€ niet of h,ier

,e,rg,ens een Lodewijk Dri'essen isl H,e,t lvas ee,n

rna,at van mre.

- 
Vri'end, er zijn z'oro vre'el g,ekwetsten. Oo,k

in andere zale'n, waar ik niert ko,m. Ge zult straks
wel ni,euws h,o,or,en. Er ztji,n Eeredclen, die d'eze
fia,mrp niet zullen overl'ev,en. W,e'es z,o& dank-
baar!

*- Is h'et zo,o errg, dorkt,erl
-- Ja... en et zi1in nog v'e'rmist,en. De rvarÊ

aorzàak van d,e r,.rtfl,p is ,nog ni,et gekend. Maar
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ru,st nu, .jo,ngen, e n houtl rnoecl. Ge nroogt rr

nicf ve rm,oeien. Ge fftroct eeh,c,cl l"rcfcr rvr:rden, hél
ûok cle cloktcr ve rdween weer.
Klaas liet zi.jin oog'en ,een,s dloûr cle zaal gaan

en zag dat er i,n vcle bedden er.nstige gekwetste
mijnr.'r'er,kers lagen. Velen lvarren h,e,el,em'a,ail ve,r-
b,o'nd,en. Bij anderen iaaidre de angst nog op het
gelaat; wat vercle r kreunde er eeri.

- 
O, Grod,, wrt ben ik U dankbaar. dat ik er

nog zoo goed van af kom, prevclde Klaas. Ik koar
o,ork d,o,od zijn, of g'eheel verminkr. Vader toch,
m'oest g,e rne nu zien ligg'en, w,i,e w.eet, kwa,arnt
ge ni,et 'fiot inke,er. Zaa vlug ik h,ier w,eg mag, ga
ik naar de srreek re ru,g. No,o,it meer i,n, de mijn I

Klaas lag no,g lang te du'bb,en, m'aar slruimerde
dran toch wat in.

IV.

Vader Bornten licp weer dro,or hett dorp. Hi,j
had ver,schri'llendle herbergen b\ezacht, ma,a,r was
toch no,g niert dronken. Plots za,gh,ijEmmta, zijn
d'ochter, op hem afk,o'm€n.

- 
Vader, riep z.e, weet ge 't all Onze arme

Klaas!
Bonfen schr,ok, firaair vr,o'eg, roch k:regelig:

Arme Klaasl Wat h'eeft dat re beteekenenl*22-

Er is cen ontplol'fing gewees[ in de mij,n
waar hij werkte. Ik heb in de gaz,er g'elez,ern, d,a,r

hij bij die gekwecsr,en is.

- 
Een ontploffing, h,erhaalde Bonten o,nt-

steld. Kl,aas is t'och niet dorodl
*- Ne'en, Eekwetst, misschien wel er,nstig, Hij

zoLt ku,nn,en sterven. O, we m,oeten na,ar hem
[ore.

Ha, lr'ij hiad maar. niet naar ginder rnoeten
't trs zijin eigcn schuld. Ik hieb het h,e,m gr-

g\evegd.
Vad,er, is dat ai wât gs nis arflitwoo,rdtl

gaan.
noeg

vroieg h,et m,eisje vero,ntwâ,ardigd, Bedrenk t,och
eienrs, drat onze Klaa,s d,aa;r in een hospitaad l,igt,
en missc'hien wel zou ku,ninen sterve,n.. En gij
spreekt kwaad over hem.

Deze \4.oordren s,Ûr,ie mde'n Bcmten als een
zw;gep in het rgrelaat, en't \4/as of hij plots be-
schaam,d werd,

-- Kom' we gaan naar huis, zeihij ko,rt. Hebt
ge die gtaz)et bij u I

-- Ja. O" 't is versclrr'i,kkelijk. E,n Lodewijk
Dri,essen is bij,d'e v,err;m'irst,en. Ârmie jongen! Maar
iik ga seffEns naar Charlleroi. Ik weet zeker, d,at
Kl,a,as naar,ons zal v,erlangen. Ook naar u, vade'r,
wan,t hij hield vlan u, nietlt,e'g€nstaânde al d,e ruzi'e.
'W'ie we,et, is hij ,al, ni'et doodl

Bonte'n zwaeg, ffr,aar er gi'ng veci in zijn ge-
qoed om. 'Wel,dra wârren zie aan het hofje, dat
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Emma sede'rr. langen rijd nie t rne'er betr,eelen hact.
Ze haalldre die gazet ûre \roorsehijrn, en overlrandûrgde
zte à,Àn vad,er. Bev,end vouï/de d,EZ€ zÊ open.

-* Vre,eserlijke rnirjrnontploffing te Ch,arleroi,
Etond er mret gr$o,te koplietterrs.

Bo,nten lias hiet vieirslâg, Ê,n 't wâ,s of a,lies vo'o,r
zijn oo,gein sehre'rnerde. Vororal dre r,egel wraiair er
st,ond: << Er zijr reeds d,errtiien ,d,oo,cl'en b,ovieflHe-
iriaald >), greep !:em aan. I{a d,e doocle nlijst, volg-
rliern clie flâfir,efl van d,e gerkwetsten. ûp cTe vi,e'rdr
l<cllom stond er duid'elij,k: << Kllaas Bointen >.

Onts,tleld, lregd,e de bro'er'd'e kr'ant ne,er. Vreemd
st,aa'rde hij v'oor zich uit.

-** Wel, v,a,d'etr, wat zegt" g,e er vanl v'r'o,eg
Errtrrnlâ. Scilrriiktkelijik, hél K,l,;ras ùt.aait bij d'e li"ist
van d'e g'ii,:edtdre'n, m,aarr ziiim to,esta,nd' kan verrer-
geire,n. Zou het niiet vr'eese\'ijtk zi,jirn, als hij daar irn

cl,ie vir,eerndte srfa{d, eenzaam mo,es,t s,terv,en, terwij'l
zijin gecllachtrern voô,rzeik,er bij olnis warefl I O,
Kllarals toch ! kreuln,de het meiqie , en ze b,arstte i,n
snikken uit.

Bontren tr/rong krampach,tiig zijn harndie,n. De
wroegin,g srneed do,or zijn zi'el. Was Kliaas niet
voo,r hefir ',v,e,g8€trokken, do,or zijn s,ch,uldl Had
Klaas,niet dikwijls gepoiogd orn vr'ede r,e sitichrien
in hiet vgr\r'aa'rl,o'o,s,C,e g,g2iig1, e,n \ry'as hig[ ,n;g6 site,eds

de vader, d,ie allies h,edierfl
** Enrm,a, we'et giij hro,e we naar gind,e'r ku,nne,n

-24*

ne'izen? vrio,erg B,ont,en ernscig. Ge b,ebt gelijik, rvtt
rnro,efien Klaas,gaain b,ezoek'en,

-* i1, sei Emima' v'erlicht. Wel, va'der, ik ga
vlu,g nraa,r oom, Di,e za,l wete,n, h,oe v/e rnto€ten
reizê,n 'en dan ve,rtriekke'n w,e dadelijk. Bij mij op
't hof zeggen ze ook. dlat ik h,et nie,t mrag la-
ten"

Haastig verliiet Ërnma d,e h,o,eve.

-- O, \rrire w,€€,t, komt all,es nog niet t'e'recht
mret Klara,s rern ,miet v'ade,r. 

'Wat zou dat eetn vrieugde
ziitrn! dacht ze.

Oom An;troo,n €fl tarnte Fien hadd,en lret nieuws
cr,ok al gelezen. 7'e waÊen ttev'tred,eil, da,t B,o,n'f,en

met E,mim\a naarl Ch,arl'eroÉ zou gaaR.

-.* tuister, Z,ei 'o,û,În'. Fda.ak u klaar, ik ga even
naar m'irjrnheer FX,ens; hij hreeft een reisgid,s en zal
een tre,in opz,rosfuçn. ïrk kom dah wel allies uitl,eg-
gen. En REné, wat gaat ge rnret henn doenl

-** O, hij moet ,o'ok mee. Kltaas h,oudt zoo'
ve,el va,n hemi

- 
Ja, 't zal't b,este zi.j,n. Houd nu maâ,r

rno'ed,!
Emmia gin:g snel 'naar d'e ho'ev,e, waar ze

diendte. Ze k\:eeidde zich e,n die bazi,n gaf hraa,r

reisgeld'en bem'o'edigdre hlaa,r.

- 
Blijf gÉrnd,er, z'oo la'ng hret noodrig i's, sp,ra;k

ze vrriendelijk.
Tegen clen m,idda'g wa,reil Bo,nûen, zijn dochter

e,n Renë a,l op weg. Ze uouden rond een uur of
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vier tc Cherleroi zi.jn. Vacl,cr spr;k weinig tij"
d'cns d'c rcis, ma.rr ztt stceds in ged,tclttclr VCt.Zorll-
ken,

Toen ze te Clr,aderoi aankwamen, redren ze
m,et d,e tram recht n,aar het hospita,al. Z,e w,erdcn
ee,rst in ecn kta,rnertjre gelaten.

Vad,er. en dochter wa,ren z,e,er zenawachtig.
Was het nu waarli.jk w,aar, dat in die,z,e v,r'ee,mdl=e

stad, in dit grorot gebouw Klaas gewond ne,er,lagl
Een ooge,nblik later kwam er eefi zu,ster, dli,e hùn
na,ar ,een groote zaal b,nacht. B,o,ilt,e,fl z,ag plorts
zijn zoon in her sm,arlle, witt'e bed. De tranen
sch,ote,n hem in de oogen toen h,ij dat bleeke ge-
laat zag, gederel'telli'jk o,mwond'en, Het kropte hrem
in de keel.

-,- Klaasl riep René ween,e,nd uir, en hrij boog
zich het eerst over iijrn glooten, braven b..,...-

Klaas, diie van hun komst v,erwittigd was,
voel,de zich verheu,g:d, .rt vriendelijk lacht,e hij
de bczoekers to,e.

--- Klaa's to,ch! snikre Emm,a. Hoe voelt ge ul
,-. Go,ed, go,ed. D,e dokter is rcv,r,ed,en, Ik zal

genezen. Dag vader. C), wat dloet het me dreu,gd
dat ge gekomen z,ijtl lk lag hier zoo eenzaam, ik
ver,langde zoo: fltâr u, Dat is wat te zegg:sn, l)[,
zulk een ram.p. Goddank rv,erd iik vlug gered. De
arnre Lodiewijrk irs v'ermisr. Hij zal w,èl d'ood
zijn...

Vader Bonten w,as v,enlegeln, en wist ni,e,t go,ed
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wat te zeggen. Hi j zag alles in eerl \\./âas. Er ging
hem zoo,veel door hart en hoo'fd, en pl'o,ts boog
h',ij zich o,nt,roerd ove,r zi.jrn 1o66 nê€r.

- 
Klaas, zei hij, ik ben een slechte vader ge-

w,e,gst. f,k vo'el he't nu. Ik h,e'b m,ijn gezin ver-
wo'est. Maar het z,al bEt,erern. Ge molet terug ko-
men. Ik zal w,eet ernstig werken en no,oit m,eer
d,ri,nk'en. V/,il[ ge nog, iongenl

- 
/,sle.r, vader, antwoordde Klaas verheugd.

O, ho,e h,eerli,jk kl,onke,n die woo,rd'e,n h€m
toe I

- 
Klaas, hieb,t ge geen pijn me,erl vro,eg

Emm,a nu. O, wat sch'ro,kk,en we f,o,en w,e hret
bericht van dte r,aimip Lazen!

- 
Neen, ik hreb geen pij,n. Ja, ik b,e,n doo,r her

oog van 'ee'n naalid giekrop,en. Een kennis heeft me
gezegd', d,at ctrri'e va,n mijrn ma'kkers, m,ert wie ik
gevluchit was, o,mgekomre,n zijn. Het h,ad ook
mijn lot kunn,e,n w:È28fl. God zij giedankt... ik
werd ni,et erg getroffen. 4,1{le gevaa,r is geweken.
Ik heb nog wel wonden, marar d,at iis niets, z,egt
dle dlokter. Na enk,e'l,e dag,en hoop ik het zfeken-
hu'irs te ve,/laten. En da{n ko,m ik t€,{ug. O, iik kon
zoo n^'ar ons dorpje v,e,rl'angen ! En nu w,eer zi,e

ik het hoefje, de bosschrcn'en die u.eiden voorr mijn
o,o'gen. Ftret is er h,eel ân:d,er's dàn hie,r, v,eel rustiger
en vrediger... Ern darn dc zon, de lucht. Noo'it
kom ik weer in een miin.
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'-.'- O, Kia'as, zei vad,err ontrro,erd, sam,en zu,l,l,e,n

we ons €r vre&r bove,norp helpen.
*- En rik kom clan ook terug naât h'ui,s, be-

loofde Ennma.
-- 'Wiat ik gerl,edrern h,eb, gedur,endie den to'ch,t

naar h,iier, i's ,ni,et te breschrijven. Ik ben e,en a,nd,e,r

rfirgnsch gewo,rd'en, vetzek'etde vader B,o'n'ten.
-- p,g 31s1p Ç,asto'n Vermeersch is over,lede,n,

Ernsni,g gekwetst hebben ze h'ern boven grehraal:di;

men hoopt€ hrem' fiog t€ ,redclen, firrâiâr varn'nacht
is hij gresûo,fv,en. À:fm,e jonggn, ver,t'e|,de Kl,aas.
Robert Lar,ens en .I,ef Karels w,er,kten in ,een an-
der'e mijn.

- 
Kliaas, ge h'ebt z'e,kEr wel angstiigre ,oog'en-

blrikken 'dororleefd ,in die mij,n? v,roeg Ernrn,a.
.-._ Drart is niet te beschrrijven, zusterl O, $orfii,$

h,o,oir ik cltire slargern nog in 6,i,jn rooren. En dan die
wild,e vlucht door d,e gangen. H'et gero,ep van
gekwets'ten, 'en d,an e,e'n sl'ag, vlak bij ons. Ik viiel
neer, w,aiarrn,a ik hie,r ontwaakt'e. Het zi'jrn echte
h,elrdien, die irn dte mijn gedaald ziln a,m ons t'e

r.edden. 7e b,ebbe'n h,un leven gewaag,d. E,€rst
sch,een ik eir h,e,el etg aa,n f,çp, zpi dre diokt'Er, rniaar

dat viel dan tach m,ere. Me'er kan ik niet vertel-
l,en. 't Lijkt rn€ s'ornrswel'een dro'orn.

lr{çrg een tijdje bl,even d,e fatrr,-ilieled,e'n p,raten,
maar weld,f,â rrlio,€isten ze de ZiÛkenza,al verl,at'en'
wiant Kl,aas had nog veel rust noo.dig.

To'en Klaas d,eat we,er alleen lag, zornk e'en
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grooûe vr,eugde ov'er hem. ne'er. Hi, had n_i,g't

vruchtel,oos geieden. Vader kwam t'ot i'nkesr. Àl-
les zou wieef goed w,ord,sn. En met,ee,n vis,ioen van
een gelu,kkig leven op dle ho€ve, viel dien avon'd
Knaas in slaap.

D'en vo,lge'nd,en da,g trezc'chten vadter' Emma
en René Klaas we,er.

Bo,nt,en mro,esf <i,an terug naar zij,n d'orp. sn

Em,m,a naar ha,ar hoeve. Kl,aas zo,u flog e'en

we;ek in het ziekenhu'is blijven. Innig nam vader
afsch,eid van hem,, efl niolg,nnalal's beloof,de hi'j bc

rerschap, en welgemoed zei hij:
-*-- .fa, Kla,a,s, we gaan flink aa'n den gang.

Dat verzeker ik u!
Toen vad,err wat liat,e{ op straa,t kwam, o,nt-

r,o,er,d,e hij geweldig. Er st'onden cluizendien mren-

schen. Een lange lijksto,ert r,verd gevo'rrn'd. D'e,rtie n

sl,achto,ff,e,rs wercrern ten grave ged,rage'n. Droevig
weerklc,nk een doodrenmarsch. Snikkende €n

rvanh,opige mo,edieirs 'an ki'nderen schred'en ach'terr

de l,ijkkisten.
.*- O, ik hrad d.aar ook kunn'en stappen, dla'cht

Bonten. "t Zou vreeseli.jk ge'we'est zijn' Ik zou het

nooit verpl,eten heblrcn cn er he'el m,i'jn leven voor
b,o,eten" Klaas, jro,ng'efi t,o'ch, Aan welk een gevaar

zijt ge on$napt.,.-Tôen 
Bontten een uur lrater in dre utEirn zalt, \eek

h,et of de d'r,o,eve tone'n hrem nog in d'e'oo'r'e'n kl'cln-
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ken. En
li'eledlen.

in zijn geest, zagh'ij d,e weencnde fami-

Een week late,r h,eerscht,e er groote vreugde op
het h,oefje van boer Bonte,n. Vanm,o,rgen was
Klaas teruggek,om,en, geh,e,el g,enez,en. Nu m,o,es't
hij nog alleen wat aanst,erk:en" maar in d,ez'e ge-
zonde lucht zou dlit vlug gebeuren.

Vader hi,eld woord. Ja, soms kwam die beko-
ri.ng weer wel eens c,p ,o,rr1 te driinken, rïlââf rïtro,€-
dig streed hi.i er tege,n. En dan dracht bij aan zijn
vr,eeselijk'e r,eis n,aar Ch,â,rl,eroi, troren hret hem toe-
scheen, of h,ij d,o,o,r zij,n ellendig gedirag zi,js 6't^-
ven zoo,n naar den do'od gejaagd had.

Zoodïa haar m,ees'tjeifes va.n een a,nd,e,re nn,eid
v'oorz-,iien rvas, kwam Emma ook naar huis. Klaas
had voo,r het o,ngeluk een schadevergo,eding ge-
kregen en betaalde daarm,e,e de schul,den.

Jozef , de oudst'e za,o,n, bleef wel te Antwe,r-
pen wo'ne'n, maar ttezocht nu en dan zijn familie.

Er heerrschte op die hoeve vr,ed,e, gcluk en voo,r-
spo,ed.

EINDE.
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IN D.E MIJN,

Om u beter over hat leven van d'e mijnwerkers
te kunin,en verte'll,en, b,en ik een$ in ean mij,n bij
Luik gedaald. Nooit zal rk dat bezoe'k vergr€t'en.
Met ee,n liarntâa,rn k,roro,p ik. onrder l,eidlinrg van een'

ingeniieur, uren lang do'o,t naiuwre ga(nlglen, nru

vooirov'e(, dan o'p d,en rug. Soms was er nauwe-
li'iks ru'rnrte gen,o,eg om on{s d,oo'r te liaten. En o,p
g€tt2l;tTte plæat,sren tr'o,f i,k mijrnrwe,rke'rs aarn, dfie

op den rug I'agren en zo,o st,eenrko,ol lo,sh,a,kten.
Anderen werrkten in ruime,re garngefl, wâar ze
recht kon'dien s,taan,

Maar irk dten'k voô,ral aan hen,, die op die af-
gel'egen p,lrekjLes arbeidlen. En ik ,s'te,ldie me voor,
hoe a,f,schuwelijlç bet zijn lllo€'tr arl,s er dan een
in'sto,rtin,g of een on,tpl'offi'ng gliaarts heeft!

/a, daar hebben we wel d:iep dren inrdirulk op-
gedaan, d'at dte taak van dren mijrnwiet|ker zeer
zwaar en gisY2nt'1i.ik i,s.

Zeker m,e,n zo,ekt meer en meer nraiârr mrirddelren
tot besdhermi,n,g en beveilii'gi,ng. En er zijû groq,-
te verrbete,ringe,n in,gevoerd.

Maarr diiikwij'l's to,ch nog rvo,rden .wr€ opge-
schrikt d,oo;r r,ampen, arlts waa,rvarn we in dit
boekje v,erteld h'ebb,en. En dra,n leest Sr€, dat
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helidhaf,trige m,ijn'werker,s in dre getroffe'n rnijn af-
dlalen, qm hu,n gewond,e m,akkers te r,edidhn of
dooden bove,n te halien. Ze wagen hun levenn
warnt telrken,s kunnen er zich nog ontplroffinrgen
voordo,en.

_

Na dten d,o,od van Koni,nrgin Àstrrird, was, her
meer d,a,n een ja,ar la'ng heel stil, geweest in het
pa,lteirs te Lak'ern. De Koninig nn zijtn treurnis,, hûe,ld
geen orfltv:angrsf€n.

In Decernb,et 19i6, bijnra 16 m,aandlen na her
rrverlijiden van dle Ko,nin,gin, liet de Koning voCI{r
hte,t eerst in 't palelis een m:aallhijd aanrri,chten.

't Wars voo,r mijnrw,erkers, dte bij de ramp van
La Bouverie in den gevaard,ijken put wairen g€-
dlaalld, om get,roffen arbeid,ers te redldEn" f""
wild,e de Koni,ng die redd,ers hiuiid'irgen. Wij za.t
met flen aan en sp,rak over de s,mart van de b,e-
proefdle f'amil,ies.' Die ontroErenrde ontvanrgst was gelrre,el in die,n
geeist van Koiningiln Àsitrid, dhe zi,cb ook ztoo diik-
wijilts medtdl/ijide'nd o,ver ong€luk;kigen heef,t o,n,r-
fermd.


