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A. Hans.

HET 0AftwEil$'fË!Es

t.

De oud. Karel Janssens had geen rust. Hij
drentelde heen en weer over den boorngaard, liep
zijn huis in en uit, en praatte r,'oortdurend in zich
zell.

Een vrouw kwam langs den w,eg, juist toen
Karel Janssens weer eens aan rle poort der hoeve
stond.

._ Niet naar Mechelen ) vroeg ze.

- 
Wat zou ik naar Mechelen gaan doen,

Fien? bromde Janssens.

- 
Dat is me ook een vraag, Karel ! Wa,arorn is

het heele dorp naar Mechelen uitgeloopen? Al-
leen de zèer ouden en zeer jonge-n, de zieken e n
gebrekkigen zijn thuis geblever' I

En gij dan?

- 
Ik wâs van plan van te gaan, maar moeder

werd opeens onwel; en ik kon dus niet weg. Ze
is nu wat beter. Maar dat gij thuis bliift, d.t b"-
grijp ik niet.

-l



-- 'k Brak liever mijn L,eenen, d.n naar Me'
cl'relen te draven, om naar dat duivelstuig te }<ij-

lien I riep Janssens nijdig uit. Een wagen die zon-
der paarCen loopt... daar zit de duivel in. F,n

wacht maar, ge zult wel hooren van de ongeluk-
ken die vandaag tusschen Brussel en Mechelen
gebeuren I

- 
't Is te hopen van niet. Karel... En de

groote heeren, die een ij,zçrenweg leggen en daar-
op die vuurwagens laten loopen, wet€n toclr wel
wat ze doen...

- 
Ze zijn gek, die heeren ! raasde boer Jans-

sens. In de Kamer te Brussel ltebben de versta.lr-
digen 't genoeg gezegà, dat heel die geschiedenis
van ijzerenweg zinneloosheid is... Maar naar de
tT,tijze rnannen wordt niet geluisterd...

Dit gesprek had piaais op den 5'" Mei 1835,
toen de eerste spooriijn in ons Jand, die van Brus-
sel naar Mechelen ingehuldigd werd.

Robert Stephenson had in Engeland de eerste
bruikbare iocomotief vervaardigd. Belgische inge-
nieurs waren naar Engeland gereisd, om die be-
langrijke uitvincling te bestudeeren. En onze ïe-
geering Lrad besloten een spoorlijn aan te 'leggen,

de e erste op het vastelan,C.
Na .reei r"egenstand en spotternij, sloeg men de

hand aan 't w-er}<. En op 5 Mei 1835 zouden de
eerste treinen rijden.
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Geen wonder dus, dat duizenden nieuwsgie-
rigen van heinde en verre daarnaar gingen liij-
ken.

Maar Kar,el Janssens was thuis gebleven. Hij
had anders niet ver moeten wandelen, Hij woon-
de tegen Weerde en kon van op zijn hof duidelijli
den hoogen, zwaren St-Romboutstoren van Me-
chelen zien.

- 
Hoeveel vruchtbaar land hebben ze aan

de boeren niet ontnomen om dien verwenschten
ijzerenweg te leggen ) vervolgcle hij tot Fien, een
vrouw die in de buurt woonde. En de [oeien
zullen een ziekte krijgen en geen melk meer ge-
ven van schrik, als al die.-vuurwagens dagelijks
voorbij rijden I En nu is het stil . " Maar wat mr.,e t
er met 't graan qebeuren, als het waait en die wa-
gens hun vuur uitspuwen ? W'e zullen hooren van
branden ! .

- 
't Is te hopen, dat 't al nlet uitkomt, wat ge

voorspelt, zei Fien.

- 
Hopen, hopen... de gropte heeren willen

de wereld omdraaien, en daar lçomt niets van
voort, dat deugt I Mijn zoon is met zijn kinderern
ook gaan kijken, die groote dornmerikl 't Is of al
de menschen den kolder in den kop hebben. Ze
zoeken 't gevaar ! Ik zeg maar, dat ge den duivel
moet mijden.



h4aar Karel, wat haalt ge da,ar toch den
duivel bij te pas !

- 
Zao'n wagen is een duivelstuig, anders zou

hij niet van zelf loopen.

- 
Maar hij gaat met vuur!

- 
Ginder staat ,een vuurpot. Als wij er in. sto'

ken, loopt hij dan weg,? trk heb het nog nooit ge-
zien. Als eï vuur zit in mijn pijp, vliegt ze dan
uit mijn rrroncl? Gaat de bakoven er van door, alg
we er hout in branCen) En zoo'n wagen zou
alleen rijden dcor vuur ! i-,eg rne dat eens uit !

- 
lk weet er niets van, Karel, hernâm Fien la-

chend. Ge zult er meer van hooren, wanneer uw
Frans thuis komt.

- 
Ais hij rnaar weer keert ! De dwaaskcp

moest ook gaan kijken. En hij neemt de drie
schapen van kinderen mee. Ware 't niet van
Mietje, dat nog in de wieg !igt, dan .zou ziin
lzrouw ook gegaan zijn. Ik zeg, clat ze vandaag al-
lemaal gek 7ii. t

.* 'k Getoot dat ge overdrijft, Karel!

- 
Neen, hij overdrijft nietl klonk het nu.

Een oude, grijze vrouw, rvas van een wegel
langs de hoeve gekomen en }l.rd blijkbaar 't een
en ander van Karels gebrorrr gehoord. Ze was ha-
veloos gekleed en droeg een grau\Men zak over
den rug. Ze treek een bedelares.

_- \X/el, Trien, ge zijt ook niet naar Mechelen

-4-

gaan kijken! sprak Fien. Ge zult toch niet veel

menschen thuis vinden om uw aal.rnoer:en op i.e

halen...

- 
Ik zeg, d:at de wereld niet lang n-teer zal be-

staan, als de menschen God verzoeke;:t docr teqt:n

Hem in te gaan' Ër zijn paarden 
'-rn-1 

.r{;lgeT-ls te

treklcen en de grooten ziin et ntr nie t meer mee

tevreden. Ze willen de paartlen op stai zetten. Ze
roepen den duivel te hulp om wageris te doen rij-
den... En ik zou da,arnaar ;ian kijken? Ha,
neen,..

- 
Ze zeggen dat gij anders toch niet bang

zijt van denïuivel, schimpte Fien toî de bedela-
re8.

Trien werd nu vreeselijk boos. I-traar oogen fon-
kelden.

- 
'1 Is slecht van u te beweren, dat ik etn tco-

veres ben! riep ze uit. Ik ben arm en kan niet
meer werken. B,aas Janssens hier rveet, dat ik e;:-

slaafd en gezwoegd heb zoolang ik rle lirachtr:n
had. Nu moet ik mijn brood bed.elen en in een

..'Waarom noemt gij mij een heks?'

Fien haalde de schouders op.

- 
Ik moet konijneneten trekken, sprak ze

ontwijkend.
Ze hnikte even en verwijderde zich.

- 
Er zijn er nog, die mij een tooveres noe-

-5-



men ! kloeg Trien tot boer Janssens. Wat misdoe

ik dan toch)

- 
'1 Is dwaze praat. Trek er u niets van aan!

Dat ze dat gerij met die nieuwmodische wagens

tusschen Brussel en Mechelen hekserij noemen'

- 
lel<sy, baas!

Karel had geen lust lang met de bedelares te

praten" Hij gaf haar een aalmoes en trok weer in
huis.

iDaar zat zijn schoondochter te naaien.

- 
Komen ze nog niet, vader? vroeg ze.

- 
Neen, Leonie... En ik rnaak mij erg onge-

rust.
-- Maar Frans zal toch goed op de kinderen

letten !

Er gebeuren vandaag ongelukken!
De jonge vïouw zweeg. Er was in huis al

zooveel over den trein getwist. En grootvader,
die weduwnaar was en bij zijn zoon inwoonde,
wou- niets goeds .van het nieuwe vervoermiddel
hooren.

Janssens ging eens naar den stal, hield zich
daar wat bezig en na een tijdje stond hij opnieuw
aan de poort.

FIij wandelde dan den weg op. Aan een gracht-
l<ant, sneed Fien vlijtig gras. Maar nu liet ze ha.ar

sikkel rusten.

- 
'Wat was Trien kwaad, hé, Karel! sprak ze.

-6-

lL h"d r" g"r^.kt I Wat moet zij van den duivel
praten.'. . Ze weet meer van hem dan wij :,.

- 
Och, kom...

:- Ja, jal. Ze doet aan de zwarte kunst. Twee
weken geleden kwam ze op de hofstede van
C.a.steele. De boerin stond met haar kindje op den
arm. Trien streelde 't kleintje en zei valsch:
<< Wat een lief snoetje ! >>. En 's middags was het
kindje ziek. De dolcter begreep niet wat het was.
En de kleine sukkelt nog. Dat Trien rnaar oppast
daar weg te blijven, anders slaat boer Casteele ze
bont en blauw.

- 
Ik denk, dat 't praat is; ik heb nooit iets

verkeerds van Trien gehoord.
_- Altijd dat babbelen in haar eigen...

. - 
Een gewoonte van veel oudè menschen. Ik

doe het ook! En vooral vandaag! 'Wat blijven ze
lang weg van Mechelen. Mijn zoon meent zeker,
dat hij rentenier is. Zooveel werlc op 't land. Een
schoonen dag,61n veel te doen. En mijnheer trekt
er uit, als ware het kermis !

Janssens keerde zich om en drentelde terug.
Hij begaf zich in de schuur en werlcte er eenigen
rijd.

Plots hoorde hij stemmen. Zenuwachtig gin9,
hij buiten.

- God zij dank. Daar zijn ze! sprak hij.
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. ;'jii'îi r'!r' 1.-:,o*rl È.0*ori"t. hij zijn toon .n d.i.
L I t' r l'.'L,,:rç;t:r e n.

"-'-- i'1, g;'oc'ivr.de'r, grootvader, we heibben het
;..,llema;,.1 Ête::ier"ui trk rat in een boom! riep Victor;
r-ls r,,-i.ds i-r lç lei-tr zçlon.

l.-lij ::a*; ri,*d va.q opgewondenheid.
--- "j... i'Ccri 't niet weten! bromde grootvader.

ïl,i'i,ii: !:i:,.: ri.:in irt cluivelstuigl Ik ben blij u zon-
,.i.t'r l:elr:cl:.r:!: î:riiricl'l cf beenen terug te zien...

[-{ij liel tere.rg i:r dc schuur Victor keelc hern
:re ïbû ;-i !.rte-,tree rd na.

*- f-,'r:r-tvacler rs nog kwaad, zei hij teleurge-
,t 'i.l lol : ijrr -u'arler.

"''" hij :ireenl tlat niet, suste de jonge boer
fanrscrs.

Fo{,:::*irr i'*, rici:ccri aarn de deur. En de kinderen
tt,rr'r::irlr,rr nL:r:" n:aar toe.

"- * '0."'Vr 1,.:lil;en alles zoo goed gezien.l klonk
het"

Hij verhaalde toen aarr zijLr vi:{)ttr,&" 1"I;11:t liet
wonderlijk schouwspel.

Ze wisten niet, dat grooivlljei: ;ri.ii L,ii,i-ii:r, ,:i,
komen was en aan de deur luist*rdt,.

- 
Er zijn drie treinen voerlbij t;tr:.ec,.i:, ,,"r!'-

telde de jonge Janssens. Eerst liwiltrr ee!1 lc,ri:l:r,:-
tief . Er staat daarop €€ri sthûuw eîx eï k,:mt. r*r,lq
uit. Binnen in h,aar brandt trrrri.ri, ci;i.'r r,';rlr w3i.*r
stoom maakt. En die stcom doet r{t: wiel,.:n
draaien. Zoo leggen ze 't uit, maar hoi: 't percies
gaat, ja, om dat te begrijpen, her:r ih ;ri'.:l g+lrerul
genoeg. Maar de wielen dra.ai*1en r;p. [rr: ;?.{]{r i'!

locomotief moet sterk zijn. Die e*rstc lr:ette << Tle
Pijl > en ze trolc zeven wô.geiiii r.';rir;,"1 1-i"jil :/!rj1li':t:j
waren versierd met viaggen" Ïi:, ti .:..:j..i.t"t: ;iï{fr i'i
heeren in, generalen en officirrren e;l or:k rijke
mevrouwen. Ik werd er aarcliÈ 'ran. aL,. d;lt i:r;i;,
rap voorbij vloog. De r*'ietren locç,e;i *r-, iizeren
staven, ert ze raken er nooit ;.f [-na. -'i illl:eitu
groote koppen zijn, die dat aillr.nasi 7rr;:,; -ave'ir::n 1s

maken. We wachtten dan r,rrat tl- t,:r:n ],,"'waiir de
tweede trein. W,eer zullc een lcicr-,rn';tii..i. 't \ïr.'i
de << Stephenson )), met zeven r:v,ii,grrns. .r{,:, :reiclrn,
dat de ministers en de l^reeren -r.il,ir ri:.'i{:,r.i,,.:, : .".'- ,r,

zaten. Maar dan keken we nog lreerv'i.i:'vycirrrj*.rii.
Denk eens, er reed een derde ti"cirr :,*,-,ib,i" tr,")e Ia-
comotief heette de << Ciifant ;r. R.ci,k':ir dai .,,-r;

deed, en ratelen... l)'joeng, djce;.iq, d1,1,,,r:,1. i'r.;i',

"** lXri.-, i'r'cineln, mûeder, o..
re5) [

---* i,",1 .rl .t-ii: ;rlr:nichen klapten in

&ç rçuçrl aùO

de handen en

I

I
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.--- .!u.l, ;:ri.r :r':r: .er,V;r.:idelf mei de mUtSen naar de
;;1ç-,-151'.i',,,:;i , rlir. in cie ra/aqens zaten.

l-ll: i- i;.r-l.,:r,,r.',,,tiil-ign alles iegelijk verteilen.
j''i4riar r1.r,-':i'iei ,'rt,.-:lkte ze in huis. En vader trad
.,,,1; ltiii:'r,.:rr.
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den we ! De grond dreunde. En dat felle ding trok
zestien wagens !

- 
Zestien ! riep vrouw Janssens ongeloovig

uit.

- J., zestien... goed geteldl
_- Maar hoe kan dat )

- 
't Moet een sterke locomotief zijnl En de

zestien wag€ns gingen er van door... de wielen
schoven op die ijzeren staven... En de wagens
zaten op zij vol vlaggen en schilden... En binnen
waren er heeren en dames, die naar ons wuif-
den. .

-. Stond er veel volkl

-. O, volk, zoover ge zien kondt ! De men-
schen klommen in de boomen !

- 
Ik zat er ook in, moeder! zei Victor.

-- .En ik ook I vertelde Klaas.

- 
En vader nam mij op den schouder, sna-

terde de zevenjarige Martha.
-_ Volk, hernam Janssens, veel meer nog dan

op de kermis te Mechelenl En allen klapt"rrln ci"
handen en riepen en tierden I 'Was me Àat een la-
waai | 'l< Hoorde zeggen dat er menschen uit Hol_
Iand, Duitschland en Frankrijk zijn komen zien.
Daar bes'taat dat nog niet. België is na Engeland
de eerste met die ijzerenwegeni

- En we zullen-er voor gestraft worden! riep
eensklaos grootvader uit, de keuken binrr*.,

- l0 -

springend. Ik hoorde 't een en ander van wat ge

verteld hebt. Vuurduivels zijn het...

- 
O, vader, ge hadt moeten mee gaan zien,

sprak zijn zoon, nog onder den indruk van het
schouwsrpel.

- 
'k Brak liever mijn beenen! snauwde de

oude man. lk zeg, dat 't duivelstuig is, wat zes-
tien wagens kan voorttekken !

- 
Maar 't is door stoom!

- Jr, ja, stoom! Duivelstuig, zeg ik!

- 
Maar vader I

- Ja, ja, ,hebt ge niet zel[ gezegà, dat de
grond dreunde...

- 
Dat gebeurt ook, als er hier een zwaar ge-

laden wagen voorbij rijdt...

- 
Maar zoo niet ! En wat moeten die heeren

uit Brussel 't ibrood ontnemen aan al de voerlie-
den! Hondenden menschen verdiFnen nu hun
brood door alles te brengen n,aar steden en dar-
pen. Er rijden wngens naar Mechelen, Antwer-
pen, Brussel, Lier, Leuven, ja overal heen. \&'at
moeten de voerlieden doen, als die heeren van
Brussel alles op hun ijzerenwegwagens willen la-
den?

- 
Maar vader, wanneer er veel treinen kol

rnen, zullen die menschen daar hun brood verdie-
nen,

- 
Veel treinen! Er is geen ijzer genoeg in

--- lt



1isl,. i1n*nii v,')(fl'ai die wagens.
-- :.-s: 'i i:r;iÊi'-rn rtleer dan genoeg.

*-* i.',;, a],; i.{) eooveel vuurwagens moeten
s:,-'1,.:;i., ,:,jcllir,:'n ze zeker, dat de mijnen kolen
i. ,. ., ,, .' jipr,.. i' ieveren !

-^*- \rt';,jr,,:, da,t is allernaal in de Kamer ook ge'
;,.ciiii i:.in tir: ilrgcnieurs lrebben er op geantwoord.
11",1: hei-,Licir i-r:i ai rneer besproken, merkte de
j,',1, gc .lilrr,*e ç 5rg rlp.

.** l"r io,.:q;o:n nri veel zotten rond, bromde de

r-,iiC"-, ',,1'lr Llr,r;."'elsi:uig noem ik het".. Nog iets:
iii;.1 '-rll*.: v','i,:ir':n .roo braaf op die ijzeren staven
-blijven; iilk g; veut.elt, wel ook daarmee is de dui-
vr:l q(rrrt:eiri. Jloudt gij van Brussel tot Mechelen
o{: rc(-'N ri ij;,rren staaf kunnen loopen... en rap
lcopr':ir rii'r.ir :,:rgJ 't Is ai moeilijk om in evenwicht
ie irliju.'ç11 op cien balomstam over de beek.

*'-- i\4,r,ai va.t.ler pr liggen twee ijzeren staven
r:aai;t r:l]lrieil' oir ,Ce wielen passen daarop.

-.*- Èt'ass.rli, çl,ai;sen... de duivel past veel... hij
pa*t atr, r,ual irij wil... Maar een'Christen mensch
moet r,li;:t:rGerr îliet gaan zien! En is heei die rom-
n1.:-i nu le ]\riecherlen]

-- - 11,1,,:.rir, .,"rt-[er, de treinen zijn terug gereden
n;,iar i]rrrssei.

*-'' iliil :,::r riir'- )rr:cht dan te Brussel houden!
--* i:.,, ,*i.:r-!, vader, ik heb gehoord, dat ei

dil.' lnr:i''.,,, .s151:riris ;qi-ilien rijden, van Brussel naar

Mechel.n en drie terug. I:en 's lr]or5{ens, een rta
den noen en een 's avouds. [n 'wie 'l*:etair]l" r-nag

meel

- 
Wie zal er durvcn inzitten ?

- 
Al de wagens warell vcl en die menschen

schenen niet in 't minst benauwC. Ze lachten,
babbelden ondereen en zwaai,:len naar Gns.

- 
Gek zijn ze, stapelgek. . en zwijg ei nll

over. Ilc heb al te veel van Cat duiveist.uig ge-

hoord.., Hoe is het, rnoeien lve niet i:teii, elnrCat:

vandaag die zottigheid gebeurd is?

- J., ja, vader, zeker cullen we eten, sprak
zijn dochter.

- 
Als de menschen voor zuik ee:n dvraas-

heid op een werkdag neer h{ec}'ieien ioopen, zul-
len we op den duur kunnen gaan bedelen lijk
Trien ! morde de or.rde boer.

- 
Kom, kom, vader, rnorger) weer ik nle dub-

bei, verzekerde Frans.

- 
rl)ui2snden, die naar her duivclstuig etaarr

gapen ! Er hebben er zeker veel armen of beenen
gebroken ) vroes grootva'Jer, die zeif weer over
de treinen begon.

- 
Ik heb van ,geen ongelukken gehoord. 't

Moet toch zwart vern vc;lk qe-,ve .ist ;rijn, varr Brus-
sel tot Mechelen...

- 
O, j"... 'k geioof h'.:t. .?.lerihr:ic1 iraie aanste-

kelijl< zijn, spral, Kai,::l .jilri,.,,,i.,no, wi,rrl.; voûr-
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spelling over cle ongelukken niet uitgeko,men
was.

_- Moesten er nu waarlijk alle dagen treinen
rijden, maar dan moeten de huizen langs dien
ijzerenweg instuiken van 't geschok, hernam hij.

- 
De ingenieurs zeggen, dat het geen kwaad

kan.

- 
O, 't zijn hun huizen niet...

'schoon praten... En regende 't geen
duivelsdingen?

- 
Maar neen ! Er kwam alleen

schouw...
De oude man schudde 't hoofd.
-* Zwijg er maar over ! Ik wil vannacht rus-

tig slapen en niet van dat duivelstuig droomen !

gromde hij. Ik heb er nu al pijn in mijn hoofd
van...

D. kincleren keken vreemd naar grootvader
die andeirs toch zoo vriendelijk was. Z.i begrepen
zijn boosheid niet.

Vader praatte dan over het weer en het werk
van de hoeve... En de kinderen zwegen ook ol,er
alle-s wat ze gezien hadden, hc,e moeilijk het hun
viel.

Na he t eten drentelde gro., ,",adcr naar buiten.
iin toen bahbelden Victor, l.laas en Martira
weer...

II.

De treinen reden nu al eenige weken. De oude
Karel .|anssens had er nog geen 'gezien en wilcle
er niet over praten, tenzij met eenige orrdere lie-
den van 't dorp, die juist redeneerden als hii.

Zekeren middag moet hij naar Meche]en vocr
zaken. Hij had geld te ontvangen lrii een r".ote-
ris.

Karel Janssens volgde een binnenweg, die kcr-
ter was dan de groote baan. Hij moest nrr en clan
langs een akkerkant of door een weide, maar Cat
deerde hem niet. Hij was flink ter been"

Eensklaps bleef hij verschrikt staan. Wat zar
hij ginder?

Een rookend ding nret een rii wagens.

- 
Wel, dat is zaa'n verwenschte trein! brom-

de Janssens. Moet ik het nu ioch zien, dat dui-
velstuig! Maar ik ga niet verderl

- 
p's trein is stil gevallen I klonk een stem

achter hem.
Een boer, die van zijn velC kwam geloopen,

sprak die woorden.

- 
O, ik zie 't al, vervolede hij, er steian lic;eir,'n

in den rnleg, en de machinist hceft sestopt.

- 
Machinist, machinist, wat is clai nu r,l,'r,.)r

voor een ding! bromde Janssens.
._ Een machinist is geen ding, maar e*n

Zij hebben
vuur uit die

rook uit de

14-
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mensch, .. Zoo noemen ze den tnan, die den trein
doet voort gaan! Korn eens kijken...

-_ Ik wil ciat niet bezien...
.- ,Durft ge niet? ,hernam de boer s'pottend.

De lcoeien zijn er niet bang van...
-* Durven! Wat is er voor durf aan?

,l,anssen-s wilde toch niet banger lijken dan
koeien en, al was het met tegenzin, hij volgde den
boer door de weide.

Er waren inderdaad twe,e koeien op de spoor-
lijn geraakt, elr, om ze niet aan te rijden, had de
machinist gestopt. De dieren schenen nieuwsgie-
rig en"hadrden wel zin << het Cuivelstuig >> te be-
snuffelen.

De boer en Karel Janssens traden nader.

- J.ug de koeien eens weg ! riep de machi-
nist.

- 
Doe 't zelf ! schreeuwde Janss,enc terug.

BIijf rnet uvr duivelstr-rig te Brussel.
-- Kom, oude, rijd liever eens mee dan zoo

op te spelen ! schertste de machinist.
-_ 'k Liep }iever op mijn l<op naar de stad I

- 
Dat zou ai te Cwaas zijn op uw ,jaren..,

Kinc{eren loopen al eens op hun hoofd.
Eenige passagie'rs begonnen te lachen en dat

maakte -|anssens ncg grimimiger. Maar de andere
boer had de koeien verjaagd en de machinirt
zette de locomotief in beweging.

t6 *

Verschrikt sprong Janssens achteruit. De rei-
zigers wuifden naar hem. De oude man keek dan
toch ver{baasd heel het spel na! Dat vuurding
sleepte de wagens voort als een pluimpje...

- 
'lVel, wat ,zegt ge er van, Karel? vrodg de

boer, die den ouden landbouwer wel kende.

- 
1pg overheid moest dat ve/bieden.

- 
Maar de koning zelf heeft zijn best gedaan

om die treinen te laten loopen. En 't is een schoon
vervoermiddel, dat zeg ik. 't Is nu niets om'eens
naar Brussel te reizen. Ik heb er al tweemaal in-
gezeten. 't Stuift een beetie te veel, cn er is vbeî
zucht. Maar ik heb gehoord, dat ze de open wa-
gens toe zullËn bouwen en dat zal een groote'
verbetering zijn.

- 
Duivelstuig!

- 
Maar Janssens! Ik weet wel, er zijn er nog,

die. zulk een locomotief een duivel noemen !

Maar gij zijt toch te verstandig, om zulk een
praat te slaân. Zou duivelstuig stoppen voor twee
koeienl

-_ Mij krijgen ae er nooit in! beweerde Jans-
sens. Gegroet !

Hij stak de spoorlijn over en trok verder naar
I\4echelen. Maar hij was toch inwendig tevreclen
nu eens een trein gezien te hebben... En hij be-
kende in al zijn voorspellingen mia te zijn ge-
weert.

t7-_d

4'



Janssens-deed zijn zaken en daarna keek hij
eens aan 't bureel, waar de trein aankwam en ver'
trok"., Hij was dus al veel veranderd.

Dat bureel stond een ,eind L,uiten de stad ( I ).
De trein was gereed ,om terug naar Brussel ie

vertrekken. Janssens zag àe passagiers in een
houten kantoortje een kaartje nemen.

Eenige burgers bromden, Ze konden niet meer
mee..De trein was vol.

- J., zei een ambtenaar, 't is raâdzaam van
te votren uw plaatshewijzen te nemen.

-_ Er rijden te weinig treinen, beweerde een
kooprnan. Als ge s morgens van Brussel nailr
hier komt, zijt ge niet zeker terug te kunnen. lk
kan nu e,en koets huren... om thuis te gera-
ken...

- 
't Zal allemaal verbeteren, beweerde de

ambtenaar. Een beetje geduld.
Janssens luisterde verbaasd toe. Die menschen

uit de steden vroegen nog meer treinen. Drie per
dag was nog ni,et genoeg"

H,ij Lrleef staan, tot ele locomotief aanzette. En
met weik een gernak trok ze de zwaâr beladen
wagens vooruit !

( l) lloe,n was Mechelen no,g niet

huidrg siation. Op de plaats waar de

men siaat een gedenkteeken.

lB -

bebouwd tot aanr het

eerste trcinen, aankwa-

- IVat verandert de wereld ! mompelde Jans-
s€ns"

- 
't Is half zes en nu is de laatste trein al

wegl gromde de Brusselsche koopma.n. Er moes-
ten er 's avonds nog loopen.

- 
In 't donker) roo"g Janssens.

-- Wat geeft dat ! Ze kunnen er lantaarns
aan hangen. En de treinen rijder\ op rails en vin-
den van zelf hun weg !

Ja er werd toen al over ''t verkeer gebromd._- 'Wat moet er van de wereld worden t ilacht
de oude man, toen hij den weg huiswaarts nam.

Toen hij op de hoeve,was duurde het t,och eeni-
gen tijd, eer hij over zijn ontrnoeting sprak, maar
hij verzweeg toch, dat hij daarna ,rrar d. ,stop-
plaats was gaan kijken.

Hij liet nu het woord duive,lstuig weg. ,Als zelfs
koeien door zoo'n trein gespu.rd bl.rr.n, was er
geen duivel mee gemoeid.

. M3ar lGrel Janssens kon nog niet gelooven,
dat die treinen zouden stand houden en vooral
niet, dat de ijzerenwiegen ,zich zouden uitbreiden.

III.

't Was December geworden
sneeuwd. Maar al ,gauw |radden
en menschen de wegen gebaand.

t9 _

en 't had, ge-
l,vagens, sleden



De kinderen van Ër.n, Jat"r.r,r, vonden itet
ptezierig in de sneeu'\^/ te ppelen. En grootvader
hielp mee om €en sneeuwman te maken.

Trien, de bedelares, kwa'm op 't hof. En la-
chend heek 1ze naar het vrool'ijk groepje.

- 
Hebt ge het ,niet koud, liefste? vroeg ze

aan Martha, en ze streelde de kleine over de

wang.

- Jo, 't is koud aan de voeten, kloeg het
meieje.

- 
Ge moet heen en weer loopen, dat ver-

warmt...
Trien ging naar de achterdcur cn bad het

< Onze Vader >>. .Zoo meldde ze haar komst,
overal waar ze aalnoezen haalde.

Vrouw Janssens noodde haar binnen. Ze had
medelijden met de ongelukkige, die zoo in haar
levensavond den lcost moest zoeken.

- 
Zet u wat bij den haard, zei de boerin. Het

is nu fel Winter

- J", een zware tijd voor de vogeltjes en de
bedelaars, die hun brood langs de wegen rnoeten
zoeken.

- 
lvl3s1 Trien, de pastoor wil u toch in het

gesticht helpen.

- Ja, maar daar krijgen ze me niet binnen.

- 
Waarom toch niet? Ge zoudt er heel goed

zijn.

-20*

* Bazin, ik houd van de vrijheid... 'k Ëen
zoo gewoon heen en weer te loopen.
. Trien begon over wat .nd"rs te praten. Van't oudemannen- en vrouwenhuis wilde ,. ,ri.i
hooren.

Ze warmde zich_ bij het vuur en vrouw Jan-sens haalde voor haar een paar dikk. kor"r.rr,
stopte een half brood en een stuk spek in dengtl:w:l zak en gaf haar wat geld.

Dankbaar ging Trien heen.

.- 't Zijn brave menschen hier, z,ei ze bij zich
zelf, en ze knikte vriendelijk naar grootvador errde kinderen.

Uit de schuur keek iemancl haar lsnaad na. ,tWas Stan, de man van Fierr, die ,in de buurt*o:"q1. Hij- dorschte 's Wirrrers bij J.."rurrr.De kleine Martha speelde niet meer van harte.En pTots liep ze in huls.

; O, moeder, 't is zoo koud aan mijn voeten !zei het kind.

- 
Zet u bij 't vuur... en steek uw voetenvooruit.

Moeder hielp Martha.

- 
Maar uw i<c

ze udr... ik zal " ili:_':*J::' sprak ze. rrek
Grootvader en de jo.g."rrc bleven nog buiten,tot moeder hen riep voor het noenmurl. V"d.,kwam uit de schuur met Stan, den werkman.

-21



Martha at niet 'veel' Ze zag bleek'

- 
Ge zijt niet wel, sprak moeder bezorgd'

- 
Wat s"h""lt de kleine? vroeg vader"

- 
Ze had natte voet€n.'.

- 
Ze ziet zoo bleek, zei grootvader' Binnen

blijven, hoorl
Stan schudde 't hoofd.

- 
't Begint al, mornPetrde hij'

- 
'Wat Legint er? vroeg de jonge boer'

- 
Vanmorgen is Trien hier geweest, hé, ba'

zin?

- Ja. En wat zou datl

- 
tn", valsche wijf heeft Martha over de

wangen gestreeld' lk zag het uit de- schuur" ' Ze

J;J roo" vri"rrdelijk. Dat deugt niet, beweerde

Stan.

- 
Wat onzin vertelt ge nu? bromde vader

Janssens.
Geen onzin, baasl Die Trien doet aan de

zwarte kunst en'ze heeft, al fleemend, op Martha

de ziekte geworPen.

- 
W"i gij nu gelooft voor zoc"n grooten

vent! riep grootvader uit. Uw vrouw is ook al-

tijd bezig over de tooverij van Trien !
' 

- 
O, rooveel menschen weten, dat Trien een

heks is, hernam Stan.

- 
Ge moet zwijgen! gebood de jonge boer'

Ik wil rn mijn huis dien dwazen praat niet hoo-

-22-

ren. Wat moeten de kinderen wel denken? Trien
is een mensch, dat altijd hard gewerkt heeft. Nu
is ze oud.en arm... 't Is al erg, dat zoo'n vroulr/
na een heel leven van arbeid nu bedelen moet, om
aan haar brood te geraken. Maar dan strooien
domrneriken nog uit, dat ze een tooveres is!

Stan hield zijn mond.
Na 't eten gingen de jongen.s weer spelen.

- 
We zullen een trein maken, zei Victor.

Op 't d,orp speelden de kinderen tegenwoordig
trein en bootsten ze 't geluid van de locomotief
na. Na schooltijd hoorde men aan alle kanten ge-
fluit en gesis. En de knapen draafden over de we-
gen.

Geen wonder dus, dat men ook van de sneeuw
wagens maakte.

Grootvader hromde niet meer, als er over de
ij'zerenwegen gesproken werd; al zei hij zelf wei-
nig over het nieuw vervoermicldel.

Nu deed hij zijn noenslaapje
Martha begon te klagen over buikpijn en moe-

der stopte ze warm in bed, met een kruik warm
water aan de voeten. Maar de kleine kreeg koorts.

Dat ,merkte grootvader, toen hij opstond.

- 
We moeten den dokter halen, zei hij. Ik zal

naar Mechelen gaan.

- 
Door de sneeuw, vader?
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- 
En wat geeft dat? Mijn beenen doen nog

goed, wat ik wil.
Vader werd geroepen en was ook ongerust' Hij

wilde zelf naar de stad.

- 
\6gn, blijf hier, ik ga naar Mechelen I be-

sliste de oude man.
Hij dronk zijn gewone kom middagkoffie en

kleedde zich dan warm. Hij nam zijn stevige'n
wandelstolç.

--- Ç,1e61v6161, zie eens naar onz€n trein !

riep Victor.

- 
(sn1 ge er me niet mee naar Mechelen

brengen? schertste de oude boer.

- 
Ç,ss1 ge naar stad ? vro€g zijn klein-

zoon.

- Ja, Martha is ziek en ,Je dokter moet ko-
men.

Stan hoorde dit en stak zijn hoofd buiten.

- 
Wat heb ik gezegàl riep hij.

- 
rp6p*e praat! Toe, zwijg maar gauw

over u\ r hekserij.
Grootvader vertrok. Toen hij nabij de rtad

kwam, zag hij den trein rijden.

- 
Die geeft ook niet om de sneeuw, sprak hij

bij zich zelf. Nu komt hij goed te pas want
snceuw maakt het reizen te voet of met een kar
laatig.

-24-

ja, grootvad., wr" "i it*i wat veranÀrd i"
zijn oordeel.

Hij vond den geneesheer thuis en deze vroeg
Janss,ens wat te wachten. Dan zou hij hem verge-
zellen.

Na een half uurtje; spande de knecht van den
dokter in. Grootvader reed'rnee. 't Ging niet vlug
door de sneeuw.

- 
We moesten nu maar overal treinen heb-

ben, sprak de geneesheer. Gisteren had ik een
dokter uit Brussel noodig, on] me te helpe4 bij
een haastige operatie. Met den trein was hij er
gauw en w€ mogen zeggen, dat we daardoor het
leven van den zieke gered hebben. Een prachtige
uitvinding, die trein. Handel en nijverheid zullen
er snel droor vooruit gaan. Ze spreken nu van
ijzerenwegen te leggen van Mechelen naar Gent,
naar Antwerpen ,en naar Keulen- zelfsl Al de
dwaze voorspellingen blijken mis te zijn geweest.

Boer Janssens luisterdè en zweeg. Van ziln
voorzeggingen was er ook niets terecht geko-
men.

De dokter stelde, na onderzoek van Martha,
de ouders gerust. De kleine was ongesteld in de
ingewanden door die natte voeten.

- 
Morgen is ze al veel beter, beweerde de ge-

neesheer, die aan rnoeder onderrichtingen gaf.
Stan hoorde dit goede nieuws, maar zei bij zich
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zeif, riat de dokter mis wai;.
Toen hij thuis kwam vertelde hij aan Ëierr,

zijn vrouw, dat Trien Martha janssens behekst
had.

En d,enk eens, de oude boer had zelfs den dok-
te r moeten halen.

Fien liep naar de geburen en zei overal, dat 't
een s,chande was die tooveres ongemoeid te
laten. Men moest ze van het dorp verjagen.

- Ju, ja, zeiden eenige klal:peien.

- 
Maar de burgemeester z.al't niet geloovr:n

van die tooverij! sprak Fien. Bij Janssens waren
ze kwaad, toen mijn man Trien betichtte.

- 
Willen we ze zelf wegjagen ) stelde eer;

vrouw voor. Anders worden €r nog meer kinde-
ren ziek.

F{et plan vond'bijval, en een kwartier later was
een bende mannen en vrouwen op weg naar de
hut."Nu deerde de sneeuw hun niet.

Iil.

Trien 'zat bij den haard, waarin hout bmndde,
dat ze in 't bosch mocht rapen. De eenZame hac{
geen familie rneer en woonde rlleen in deze arrn.
zalige hut. Ze zat te mijmeren. Ja. zoo'n leverrs-
avond,na vele jaren arbeid, was hard.

Eensklaps hoorde Trien gerucht. Ze hief het

_26_
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hoofd op. Wie konden daar nog zijn? Wildstroo-
Erers kwamen 's nachts wel in 't bosch, maar die
maakten geen lawaai.
'Er werd op de deur gebonsrl. Trien 'deed open

en ze zag àe wilde bende.

- 
Toovere s, leelijke heks! klonk het.

- 
i![çnsçhen, wat wilt ge? kreet Trien.

- 
Ge maakt de kinderen ziek... Ge moet hier

weg! schreeuwde Fien.

- 
Ik doe niemand kwaad ! .kermde Trien.

O, zeg toch niet, dat i,k een tocveres ben,!

- 
W.g van hier! joelde men. Ga naar Meche-

len of nog verder. We willen u niet meer (rp

Weerde zien.
Trien trachtte haar goeden naam te verdedi-

gen, maar een ruw,e kerel, greep ze bij den scl'rou-
der en trok ze buiten.

En toen war€n er laffe vrouwen, die de arn'le
bedelares sloegen. Gillend vluchtte ze heen.

- 
Kom hier nooit meer terug, of we ver-

rnoorden u ! riep men ze dreigend na.
De bende bleef nos wal rond de hut, maar

Trien vertoonde zich niet meeï.

- 
'We zullen haar krot opstoken ! sprak een

der ruwsten vani de hoop.

- 
Neen, doe dat niet, waarschuwde een an-

der. Het is tegen de wet.
Maar opgewonden lieden juichten het voorstel



toe. Ze staken hout in den haard en, als het vlam-
de, hielden ze die fakkels al binnen tegen h,et
strooien, dak en het hout, dat in de leernen muren
gevlochten was. Het vuur gre,ep om zich heen. De
sneeuw, die op de hut lag, stuitte wel e'ven de
vlammen, maar het rwakke dalc stortte weldra
in. Vonlçen flwarreld,en weg en de bende week
achteruit.

- 
Het tooverhol is vernield, nu zal de heics

zeker wel weg blijven, schre,:uwde Fien, die cle

aanstookster van de hatelijke gebeurtenis was ge-
wcest.

En ze danste met andere vrouwen en nret dom-
me mannen om den vuurpoel.

Trien doolde over de sneeuw. Ze was als waarr-
zinnig van angst.

- 
O, wat heb ik ooit iemand miedaan I kerm-

de ze.
Aan den zoom van het woud hleef ze staan.

Waar nu heen? Misschien was de bende al wes
en kon ze weer in haar hutl De ongelukkige
strompelde terug.

Maar van een afstand zag ze het vuur en de
lieden, die als schimmen in den lichtschijn dan-
sten.

Trien begreep alles en barstte weer in tranen
uit. Nu had ze geen huis meer, Ze word bang van
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het gegil. Als dat volk haar ontdehte, zou ze weer
slagen krijgen ! Haar hoofd deed nog pijn ve,n
de klap,pen.

Opnieuw vluchtte Trien weg. En nu verliet ze
't bosch. Ze strom,pelde heen. Ze wilde ver zijn
van die booze menschen. Een tijd sukkelde ze
voort. Soms zonk ze tot over de enkels in de
sneeuw.

Eindelijk kon ze niet meer. Ze bemerkte een
kleine hoeve. Ze kon in de schuur geraken en af-
semat .zonk ze in het stroo. Ze lag er te suffcn;
toen sliep ze in.

To.n Trien ontwaakte, drong het licht door de
reten. De ongelukkige keek eerst vreemd rond.
Dan herinnerde ze zich alles. Ze kon niet. terug
naar 'Weerde. Ze had geen huis meer... Ze zou
naar Mechelen gaan, ,en er bedelen... En mis-
schien kon ze rr een kleine woning huren. Ginder
zou men haar geen heks noemen.

Trien verliet de schuur en sloop heen. Ze
hoorde iemand roepen. Het was de boer...

Maar Trien verwijderde zich snel, bevreescl

weer mishandeld te worden. Ze sleeote zich
door d'e sneeuw. Wat voelde ze zich raar in het
hoofd. En soms leek de sneeuw rood.-' Maat
Trien wilde de stad bereiken en spande al haar
krachten in... Zoo dompelde ze verder.

Eenslclaps hoorde ze lawaai. En 't was of tnen
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riep... Kwam weer die booze menigte"'
Trien stak de .r*"" omhoog' En 't leek of

een monster haar greep en n€ersmakte"'-- 
b" arme Trien ilu''op de spoorlijn eesukkcld

"rl. trein uit Brussel hàd t" gegrepen' Die trein

stopte- Personeel en passagiers stapten ver-

schrikt uit.
Onder de locomotief lag het vermorzelde liik

""" J.I"a.lares. Het werJ meegevoerd naar Me-

chelen.

De familie Janssens had die:r morgen g-ehoord'

wat er in 't bosch gebeurd was' Grootvader voer

hevig tegen Stan uit.

dv,raze praat beteekent. En gii 'en uw domme

rror* htbb.r, de menschen opgestookt tegen cle

orrrohr"ldi*e Trien. De veldwachter moest u bei-

den in de gevangenis steken'
Wat later trad 'e en kennis binnen'

- 
Trien is vanmorgen door den trein overl'e-

den, vertelde hij.
Allen schrokken' Ook Stan verbleekte'

- 
Ik heb den tr,ein duivelstuig genoemd, zei

de oude Janssens. Ik was mis" ' Duivelstuig dat

trj*die v"enijnige klappeien, die een braaf mensch

in d"t dood jagen. Ga naar huis! voer hij voort

tot Stan. lk kan u nu hier niel meer zien'
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Vrouw Ju."r.n, schreide .,mr, *"d"iijd"n m"t
de arm,e bedelares, die zoo ongelukkig aan haar
ein'd was gekomen.

De burgemeester stelde een onderzoek in. En
Fien en de anderen, die de arme vrouw zoo ge-
tergd en haar hut in brand gestoken hadden, ver-
schenen een paar weken later voor de rechtbank.
Fien en drie van de ergsten rrroesten een week
in de gevangenis.

Smartelijker nog was de wroeging over hun
daad. Ja, ze hadden Trien, een braaf mens,ch, in
't ongeluk gejaagd.
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