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'i weede druk. Nr 157. A, HANT

DE HELDHAFTIGE MIJN\TERKERS,

I,,

'l Was een koude Februarirnorgen van 't jaar 1812
Op het zolderkamertje van een arbeiderswonin6l te

Ans bij Luik, lag een ionglen nog vast in slaap, 't 1tr7a.'

c,ok pas vijf uur en no6! geheel donker,
Maar het trapie dat naar zoldw leidde, kraakte.

,bn een nran kwam in het kamertje, Hij zette een eincr.
je kaars op het tafeltje en naderde het bed.

LIij keek naar zijn slapenden zoon.

- Arme jongien, mompelde de vader. Pas twaai{
jaar en ook al mijnwerker...

Hii had den knaap zoo laarne nogi wai iaten slape;i
Maar het kon niet. Elken morgen kostte laet hem moe,.
tc zijn zoontje zoo vroe$ te wekken. En toch, het

*t-
moest...



Ëen miinwerker verdiende toen *E" '"hu*"i 
ioon

Hn cle kinderen rnoesten zoo {,auw mo$elijk mee wet.

l;en, om ook wat te verdienen' 't lilas in de fabrieken

r.'1r ûp het veld ook zoo toen'

Iliaar naat de rnijn, ciiep onder deq grond' in nauwet

donkere Eiangien, elat was toch wei 't akeiigste'

f{irberi Goiir'n, zoo heetie de man, voel<le dat dieç'

.-rieer ian veei ouders' Nlaar er moest voedsel en klee-

ë,er*n ziin vûor zeven kirrderen" ' En daarom trsk ds

oii,lst,; jorgien ook al mee naar de mijn'

- 
jiitathieu, zei Go{fin"'

De knaap sliep voort, De vader moest hem wakke':

schudden,
--* tlei ! rieP Mathieu, ver:suft'

--- 't is tijd, jon{en"' opstaan"'.

- ia, vaeier'

Mathie,tr sloot weer even de oogen' 't Was zoa heo''

iiik in bed-.', zoo rrarm onder de dekens"'

--'t rs tijd... herhaaide vacler"'
En riu richtte Mathieu zich oP'

û"h, *",., de nacht nu al om ! En Mathieu ve;

tan{de al weer naar den avond, om opnieulv naar be'l

te kunnen $aan,
IVLaar toÀ hij zich $ewasschen haci en gekleed wa 

'

ireek hii wakker uit de oo6ien' Hoe jong ook' hij h:

"(;reep 
het, dat hii helpen moest om het broocl te ver'

Ji.,*.,, Iin hij had zijn ouders zoo innig lief'

Beneden brandde een goed vuurtje' Moeder had

I'et ontbijt al gereed $ezet' Vrouw Goffin voelde ock

-2-

rnedelijden met haar zoontje...lMathieu had slech'rs
kort naar school kunnen Saan. En voor spel was ei
geen tijd rneer, Twaalf uur en meer soms per daij
f-,racht de jonSen met zijn vader in de mijn door, De
'londaSwas heerliik !

Mathieu zaÉ er niet gezond uit. Geen wonder...
ijen dag per week 

- 
's Zondags - 

genoot hij van ce
lr"issche lucht. En de zon za! hij maar zelden.

Twaalf jaar was hij ; maar hij leek cr pas iiert.
l.)uizenden kinderen slaafden als hij in de mijn, daa:
in Luikerland...

. Moeder Goifin werkte ook mee. Verscheicieile ul'È^i

1,er dag wroette ze aan de steenltclolhoopen bovert cle,:

Srond, En dan moest een zusie nog jon$er clan lvt'','
ihieu op de kinderen passen.

V'ader cn zoon traden buiten, Ze huiverden itr irurr

clunne kleeren. 't had flink gevroren. Va.n alle zijc{e:
coernden uit 't duister mijnwerkers op, J)e meesten
niet no6i slaperige kinderen.

Iiubert Gollin was porionn baas van een 6ircep mijc-
werkers. En allen hietrden van hem, Hij was reahtvli.rr
iiig nn braaf. De moeders waren tevredrn- als hrrn kin
<lcren onder Goffin's loezich.t stonden, wa-nt hij'zor{tk:
s'l$ esn vader voor hen,

Goffin en Mathieu traden ecn gebcrr-rwtje binnen
l,r waren al mijnwerkers en er lçv'arnen ,-'r nog steeclsr.

Ile mijnen waren toen gevaarlijker dan nu. Men
kende noS niet alle veiligheidsmeratre{elen van herler,
' Goffin ielele zijn mann€n._3*



- 
Komt, vrienden, 't is tijd zei hii,

Allen narnen hun lamp, met een kaars. In dit gé
bouw was de schacht, de put, die naar de mijn daalde
ùeze mijn heette << Beaujonc >>.

Bij groepen naûren de arbeiders plaats in de manri
ciie aan sterke koorden in de schacht daalde,

De eene groep na de andere verdween in der
s.'ornberen, duisteren kuil... De kaarsen pinkten nof
cven...'t lichtje werd kleiner en kleiner en verdweer
V/elrira reers dc r-nand weer, om een nieuwe .vrachr
Alien kwamen behouden beneden aan, Goffin gaf op
vriendelijken toon zijn I:evelen en de dagtaak begon

Ieder werkte in c{e hem aangewe.zen fiang of galerij
Hier lag eî een op den ru$, in een ruimie, waarin

lij zich nauwelijks bewegen kon, Hij klopte stukken
lieenkocl los en '.,er.wijdde rrret elken slag de gang.
-tn andere gangen kon men recht staan.

Kinderen schepten de kolen op in wagientjes, die
noor knape'n naar de schachten werden $evoerd, om er
h.un inhoud te leciigen in bakken, welke snel rczeu en
claalden, Zoo haci ieder zijn werk,

Goffin ging rond, gaf ieder aanaÀjzineeir, maar hari-
teerde ook zel{ pi*k en schop. Hij, de meester, was eer-i
'uoorbeeld van vlijt en plichtbetrachting.

Flonderd zevcntt{ meter beneclen dsn aardbodem
'.;woegiden de mij,:.werkers, Boven verscheen de zon, er.
ierspreidde ze haar heerlijk licht... Hier

En ook de arbeiders, hoe schoin gervasschen ze in
eie miin daalden, wesden dadelijk zwart, En al dikker

-{-.

r.vi:rd de laag stof op 't wezen en de handen, maar da-i

ook door dè kleeding dr:on$ en âe $ansch.e huid doe'

zeld.e. O I dat stof, hetkroop in de oo$en, in de ooren,

rri ie ncusgaten, in den mond, in de keel. Men proefde

,r[of, men ademde 't in.

':l

;rên SinSen voorbii. Men schafte, al hei bl'ooC en

cironic de thee, tot Goffin n'eer het sein voor den ar-

l,eid gaf.
Ni;olaas Clavir, een vriend van Goffin, 6iin$ mei

z,even en twintig {ezellen in de gan$ die < Marais >

)reettê, waar de ko'len in $roote hoevcclheid la$en.

Alien gingen weer iiveûf, aa-n 't werk en de tiid snelde

voort,
't ï(/as zoo wat half elt {eslagien, toen een arbeider'

',ersch,rikt riep t < \ù(/ater I

'l.Zeffi,le oogenblik viel het werk stil. O, *t zijpd,de
:iikv,'ijls water langis rie wanden en meermalen hoor"

rle men hier en daar een gestadigen drup. Maar de

rvoterplassen waren goed afgesloten door hout of me1-

selwerk. Of men had" het naar een miin$an$ Seleid en

cleze dicht gemetseld.

Maar nu was het Seen druppelen, $een ziipelen
ïneer... Er moest een gat ziin in een afsluitinf,, Qn eer.

rivier stroornde in cle miin,
'-_ Vluchten! klonk het'
Een onbeschrijfeliike verwarrin6i ontstond. Iede"

*5-



wilde het eerst de giang verlaten. Er werd geschreeuwrl

ileroepen Segild...
N'icolaas Clavir irewaarde zijn kalmte.

- Ords ! riep hij. Ik zal meester Gollin waarschu-
r.ven, ik weei waar hif is... Goffin ! Die naam brach.l
meer kalmte en rust,

De Salerij werd verlaten... maar 't water viel dreu
nend binnen, stroornde ma.ar verder... begon de mii.:
r,nder te zetten,

Goffin ga{ juist eenige aanduidingen aan een troep
ie jonge werkers.

** Meester, we hebben u noodig... het water uir
r-ie <lTosier>> àverstroomt de mijn, zei Clavir,

Goffin verschrok hevig. Hii beefde even, maar wiTS

cladeliik weer kalm,

- 
Naar den uitgang ! riep hij.

Hij snelde naar de plaats van 't on'heii... hoorde
'r water als een stroom rollen en begreep onmiddel-
iijk, daf in de rnijn van Beaujonc de dcod dreigde, Hii
;"iep Mathieu en liep met hem wegi. Maar Goffin bleei
pk ts staan. In andere giangen waren er arbeiders d,icr

nog niets wisten van 'i Eievaar, z,e zo.Tden omkomen.
*- O, wat doe ik, zei Goffin, Vluchfen en weel van

rniin mannen verlaten... Dat niet...
Zeker, Goffin dacht aan vrouw en kincieren. Maar"

hii was een man van plicht. Tot Mathiea zei hii z

- Oa naar den uitgang... en verlaat de miin ! Ik
rnoet no6! bliiven.

-- Ik bliif bii u, sprak de zoon.
*6-

,: l',Jeen, Mathieu... vlucirt... Hii kuste zijn lieve
'Iin{ zei, terwijl even zijn stem trilde ; Groet moeder. ..

- Vader, ik bliif bij u ! riep de jongen en kramp-
a.chtig klampte hij zich aan Goffin vast.

- Ik gebied 't u, Mathieu... ga heen I

- Vader, ik blijl bif u..., 1k zal niet weenen... ii<

vr,'il u helpen !

Dat woord tro{ geweldig den rechtschapen 4rbeider',
.< Blijf dan! > hernam hij,

De andere gezellen moesten gewaarschuwd wotderr,
rrraar als de meesterknecht zelî in alle piangen zou

4aan, dan verliep de tijd voor redding, eer de helfi op
cie hoogite van den toestand waren Eiebracht. Goffin
irad helpers noodig en dacht aan drie kloeke-brave
rnannen en dreunend galmde zijn stem ; << Bertrand.
Labeye, Clavir ! >

- Meester ! antwoordde de eerste. Ook de anderen
hwamen,

Snel duidde Hubert aan, waar iec{er heen moest Sa*n
en lt klonh door alle garrgen der naijrr Beaujonc r

.r Vlucht ! Het water is in de rnijn,! >

En tlit verschillenc{e gaanderijen kwamen de man.
i,en en kinderen angstig toegeloopen.

ldo naar den uitgang !... klonk het.
Maar het rn'ater stroomde nlet kracht aan. Dc vluci:

lelinSe;r plasten reeds door 't nat... De vloed steeg o;:
rustrnekkende. In de schacht rees en daalde'de mancl
t:lr braeht mijnwerkers boven.

*?-



tiolfin bestuurde "t reddinfswerk. < Ecrst de içir,-

iieren !>> riep hij.
Maar de angist maakte velen oproerig. Ze luisterdeii

r:rei. Ieder wilde zijn leven redden.

- Ik moet voor een oude rnoeder zar{eît, zei er
een,

-- Ik voor acht kinderen !... schreeuwde een an
der.

Ieder mèende t meeste recht te hebben, om 't eerst
opgehaald te worden, Clavir, Bertrand en Labeve
hielpen Go{fin flink. Zelfs mel geweld beletten ze de
lnannen nog te worstelen om vûoraan te çieraken. Eersl-
cie kinderen !... Maar het water steeg al meer en meer.
Men stond- er reeds tot aarr de borst in. Er zou geerr

tijd zijn om allen boven te brengien, Goffin begreeçr
clat. En in die vreeselijke oogenblikken dacht hii kalnr
na, om te beoordeelen waar de gan$en het hooSst wa -

ren en men langst op 't droge bliiven kon,
Nog eeni$e stonden rnocht hii poozen. Zooveetr urn

g;etriik gezellen redden ! De mancl kwam weer bene.
den.

Knapen stonden nog tot aan den hals in 't wate':
rnen rnoest ze in de mand trekken.

-- Die zijn ook veilig mornpelde Goifirr" IrLaar er,

staan er hier nog velen... Mathieu, zeihii dan tot zijn
zoon, çiij hebt nu lang genoeS gewacht.., nu is hr, I

uw belrrt.,. zeÊ tot moeder, dat ih blijven iro*sI....
t1at" ze niet wanhopen rnaÉ... Men zal ons redden !

*"- B -* -9*

* ïaeier ik blijf bij u i :lntwoor:dde de knaap, di<u

hoe long hij ook was, rnenigen volwassene beschaamd';

r.iorii inijn moed,
No{ een ophaling.'. wellicht de laatste. En veletr

n bang achtet' te blijven en vochten otrn een

plaats je.
't Was een akelig en veio,,rard. tooneel, En de ste,"

iceren irokken cJe zr,t,altkeren uit de maltd, dur^rden z -

iri't water.'. M.en vocht om het leven... Velen kender,

geen riaastenlie{de meer,

-'Broeders I srneekle Goffin..' maar het $etier en

gevloek zelfs verdoold'e zii:n stern' De meesterknechf
rvil<tre handelend optreclen. I{ii moest geweld $etrrui-
lçen, l.roli. de vechters van elkander, &tren eerbiedigdc
nem niet !ïleer' '. Een ga{ Gof fin een duw in de borst iln
r',chreeuwde << Ieder is zich zelf het naast >'

De mancl rees. En gillend klampten eenige wanho-
,:igen zich aan den benedenrand vast en deden liaa'
bijna kantelen. Vat gebeirrde er ? Stootten zii, di,e itt
;je rnand zalen, hen, ciie er aan hin6ien, weÉ ? In alle
rjeval, tu,ee lichameu vielen met een plons in 't water.

-- Tfle ziin verloren ! 't Is te laat ! We moeten ve('
ririnken ! Mijn vrouw, mijn kinderen !schreeuwde men

*- Het water stijgt nog, zei FIubert, \/ie irier bliift,
r erdrinkt, Komt mee, naar een hoog geleSen panS,

-- M;rar daar is geen schacht ! lclonk het.

-- Ze zullen ons redden..
Op dit oogenblik waren vijf en dertig miinwe::ke,s



Loverr... Zeventig volgden Go{fin. Eerr twintigital ble
ven in de schacht, nog hopende op redding.

Niemand heeft ooit ger*'eten, welke vreeseiijke tor,
rreel€n ziçk daar trebben afgespeelcl... maar van di.
iwinf.ig achterblijvers 'serd er geen enkele meer giered

Goffin had niet te vr.oegi gewaarschuwd. Fiij ieidd*,
r,c ziin volglers, waaronder ook nog knâpen watren
uaar de hoogste glalerijen, hij voelde wel dat hij c1,:
rraeester, thans de sterkste n:r;est lvezen en geen ûûgeir.
btrik vertwijfelen rnocht. En Mathieu hleef l,l1 ,11* o"
<ier.

tri.

Boven hadden de eerste geredclen het vreecelijji
nieuws bekend gemaakt. Ftret water was jn de miin
Vrouwen en lcinderen kwarnen toegesneld.

De inglenieurs en nleesters trachtten de orde [e liand
ii_aven. Er u'erd Seroepen srm nieuws over de getriefdec
l-n somrnigen heweerden reeds dat de *uosi"rl ir, .lo
nrijn dood waren.

Moeder Goffin vras wal verde,: ook in de steenkooi
werkzaarn rnaar boven den grond. Ze btestuurde het
rvegvoeren van wâ.Élenties,

Eenige vrouwen kwarnen aan$elelopen en riepen :

<De put van Beaujonc is overstroornà>.
Vrouw Goff.in stclnd even a\s wezenloos. In dler

1.ut arbeidden haar man en zoûn,

** t0 __

-_ 11 *

--Zijnzeallen boven ? vroe{ze. '

'- O, neen... eenige maar...

- En Hubert, rnijn rnan... en Mathieu, mijn kind?. . .

-- Die iieb ik niet bij cie geredden giezi:zn.

Snel lfep vrouw Go{fin heen. Ze kwam bij de me
rrigte.

- Laat me door l, kreçt ze,
Erl rnen maakte plaats, terwijl anderen riepen i

.< Vrouw Goffin, de ingenier-rrs w:lien toch niets ze::
gen >>.

Een der opzichters kencie vr:our^/ Goffin.
--- Luister eens.. . zei. hij.
-* Neen, ilc wil naar lreneden orn rnijn man en kin',i

te zcreken ! schreeuwde ze.

-- tle kunt niet nàar benedens.. Er zijn nu vijf , r

dertig lcinderen en nTannen boven gekomen... T_Tw H;-
I erl is er niet bii...

- En rnijn kind ?

llat wist ctre opzichter niat, .&{aar daar kwarnen d,:
overige gereclden uit de lnods,

. i!{athieu is er niet bij I kreet r:rcieder Goffiri.
Ze greep een cler rnanïren bij den al.ml en riep ;

-* Gij komt boven eneen kind Xaat ge aelrter I \F/aa,"
is Mathieu ?

U""v Mathieu wilde eijn vacler rriet verlaten,-,.
Maar laat rye door... lW.iin vrouw en kinderen ziin aot
cngerust,

-- Vrouw.Goffin, luister nu eens, hernam de opzich



ter, Er zijn nog wel negentig menschen beneden, ,r,e

konden aan de schacht niet blijven, want daar zoud.srr,
allen r,'erdronken ziin eer ze boven konden gehaai.l
worden, Hubert IrceIl ze naar een hooge gang gr-
['rachi. Hii zou het laatste de rnijn verlaten. Ik ken
hem, FIij weet dat we ons best zullen doen om alieri
te redden, Twee in6ienier.n's zijn cloor een anderi:

schasht naar beneden oûr rnaatreglelen te nernen. Wees
6rij nu zoo moedig als uw mall en help de anderen tc+
liaimte brengen. Volg het voorbeeld van den braven
Hubert,

Even keek vrouw' Goffin clen opziehter aan.*- Ja i\ç" zal het doen, zei ze, Ge hebt gelijk.
En zekeerde bij de overigen terug. En atr was ze zel.,

cioodelijk ongierust, toch sprak ze woorden van bc
rnoedigiinEi;

De hoofdingenieur Mathieu en cle ingenieur Mi
gneron regelden het redclingswerk,

f)aar ze natuurliik foed de mijn kenden, kondeii
ze ook bepalen waar de ongelukkigen zich hoogstwaar,
rchijnlijk bevonden. Zebesl,aten nu uit een ander deel
cler mijn, waar geen water stond, een Éiang te later,
hakken naar de wijkplaats der gevangenen.

Arbeiders werden geroeipen en dezen zwoeglden me,
koortsige haast, want 't ging hier om veel menschen-
levens.

Maar de muur was hard en in drie uren tijc{s vor-

*t2*
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clerde men nauwelijks twee meters En de afstancl
w'as groot. De ingenieurs verzwegen het wel, maar
waren overtuigd dat rnen dag en nacht cloorwerken,t,.
rriet binnen de vier da{en de ongelukkigen bereiken
l.on,

En nu reeds stonden de vrouwen en kiudererr rnen

ongeduld te wachten, Nu reeds vroeg meû telkens of
de redding nog niet nabij was !

Uren verliepen'.. Ze schenem eel7wen. O ! vrou.r,
Goffin moest om anderen te bernoedigen sterk ziin
Maar ze kende het plichtsgevoei van haar rnan, Eir
al dach'i zq aan hem en aan haar kind, die in de $ru
welijke rnijn gekerkerd waren, toch hietrd ze zich kloe"

f)e kincleren nroesten verzor$d worden en rnoedei
liep van de mijn naar huis en van huis naar de miin.

't lWerd avond'.. 't Votrk ginS niet heen, Geduffel.l
irr doeken, mantels iassen stonden vrouwen en man-

nen, jongelingen en rneisjes, kinderen daar, Er kwan^

i'olk uit de naburige gemeenten. Nu en dan brak weet

een der wachtenden in snikken en $eiarnmer ios err

riep den naarll van de gelie{den.

Wachten... En het rnoest vier da$en duren !
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iiut:ert Goifin lead zijn mannen vlug rraar een gan{
r.le-i'a'-:iii, clie htoget la$ en w;.itr irel water niet kon lao

Irien,
. ilic.r' bliii'en we, zei hij. Goci z,ai ons niet vertra

i.et. "w'e kullnern $ered worden, Als we in den rnuur
lictller ûrls een $at kap1.ren, korien w"e in de mijn naasL

,:,riç" l-)elaii is $eeil. waiet" En een 6ian$ zal ons naarpe'I
:;ciracl;i. ieicien, lan$s waar ",ire br:rven çierakeri. Ieder ciur;

;ian 't, lverk.
T:.n moeciig greap men <ie hourveeien. .Uren werd er

;;.:arheirtr, i'4en hc;urde ira eeniglen tijd dat de slagen
ILrider klcnken. iWen rnr:est ciicht bij een ruimte zijn.

* *.1.,e rree$tç:e her,rf t geiijXr... we rakeri in een ander':
rniiir i irlonk tret bli1"

.[rr i duurce niet lar:g meer of de rotsrnuur was
doc, b<irrlil. i"ii.ii-1,: ere:l l.,eriaurvde trucht slroomde rle

:iriiiiti.i,;rlt !c:.àt,fr, g.riast:, ?* aan iû cie kearl" Gotfin schrolq,
iiij ilirgleep cle war;rri:e1d.

:'i,rii lr+,ri g;:., " viri;j, ,:1uii ! riep hii gebiedend

Lir;lliru"i;l-ii;i'". . Çrr:.;jii, vu:'gl{ :

i.,r,:r, lr, "i;: l:r,ri:c.:!i.,,"1,'le,"hi haci zicL t.ieI v,',:rglist, daar
it'r:::,, i.:rLrt 

"i.lri ,i1:r-. : i{a.rrg, COch de;e trlgelc nu gevuld tt:
;: jrr r:r.-.i 'r'r-.r.1:iii.,, i.iat, (:1ât clcor r-{e upeninpien e{e $e-

'uangenen toestroom.de. Erl in claL gas ztltlc{en zt; allci:'

,;likhea. tr-traastig ræ.aa.ltlen de c;ilgietr'-ll'lkip;r" i"ci Ë3l"

Cricht an sioten iruri eigen gev;in$enis weer' l'riaer tia;l

crnerren ze v,rirûhLrpif; l:,rln iri-'rv.'t?'.èn fieef ,

- 
We ziin te{i,s';'er:l I kiouli hel' Achter orus ilzl

.'vater, vôor 
"r,is 

l..r' ' el qri ,

\.jirn.ari;m hlevr,:n w* iliût bij c1e ;che:lrl, 'ia.;t v"l
re;r 1,,e nu uit ons liicien vertrost !L'i*-ier ce-ir,L"ari€f1

cii.rld clan çrÊli liÀnden l

Gof{in hoorde eiie taal.
\rriend-e1l, sprak iri i, we zijn rl:ai"ltrtn, .l.7e Licl'-

l.'en vrouw en kinderclr cla*r bovett, çli zoû ia:ri{ lve tl-

r,of de krachr. bezitien, n:os'i.en we vver'liçn, 
-'#Te zi'rilti'

in een anciere richting hakken. Kornt, mel moed wçer

een rrieuwe gans $emaakt'
'- {Jrn straks c{e openin$ haasii$, le irliriteu ? Xl''

leg ni.ij hier neer orn te sierven... clai cie cltiod inairt'

spoedig kome ! zei er een'
Maihieu Iiet zîjn vader los, natn een hou',veei en Ë1 .ii

r-.en eersten sla$.

--- 1il/ie is clie gek die nog werkt ? r'roeii c3t1 irl{:l

ï ifteren spot.

-- Gij doet als kleine kinc{eren, antw*:ordde À{.i"

thieu, zictrr omkeerenci. Volgi cle bcveleu van mir'r",

".ader op" I-,aten .vle wt:rkcn en toolten clat we inoçr<jil;

zijn geweest !

ûnor 't vur:rbeelel v;tn 't, kintl cn cle aannir:ecligeln;{,,

rvcnrden op{ebeurd, Sing mcn ioch aan den artreirl' lJerr

I
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ganschen nacht werd er gewerkt' . ' rrl'aar de vorderin- '

1;en waren gering, En 's morgiens le$den de meester^

zich gebroken, wanhopig, den dood verbeidend, neer.

Anderen baden op de knieën om redding.
De liahten waren uitged<lold, men zag elkandel

clus niet, hoorde slechts een klacht, een snik.
IJrer, en uren kropen voort. Men leed honger en

clorst. Tilie kon nog werken ? Echter waren er die vol'
hielden... Bertrand , Labeye, Clavir en de meester

GofIin w'aarschuwde tegen het vuile water in de miin,
Toeh waren er die er van dronken,

Mathieu lag tegen deri muur. Goffin zette zich bii
. ziin kind neer, nam het gloeiend handje in de ziine en

fluisterde op een toon vol liefde ; < Ge hebt honger
Hier eet dit op... ik heb anders ni,el ? En Goffin str't
liem een kaars in de hand.

Anderen ook verslonden hun kaarsen.

- Vader, eet Sii de helft op, zei Mathieu.

- 
Neen Mathieu, ik heb pgeen honger...

-- Toen vader, neem het,
Hubert moest toegeven. Hij deed wel of hii kauu'-

raar stak 't stukje kaars in den zak om hel
straKs weer zijn zoontie in de hand te stoppen,

- 
S(/at zou moeder wel denken... en de broertjes

en zusjes ? vroeg het kind.

- Ze ntllen voor ons bidden. En we zullen mis-
schien Sered worden... We moeten hoop hotiden,

'- Maar als we nu niet gered worden, vader. Wi;

rerdienden den kost... lfie zal er dan werken ? Gil
hebt geld in 't stalletje verborgen, nietwaar ? Weel:
moeder dat ? Zal ze het vinden ?

'- Ja, Mathieu.
ik had maar een stuiver, vader, mijn zuster heel'

.iien... maar't is weinigi. Hoe zal moeder dan leven ?

- Brave menschen zulien voor haar zorÉen.

--- ik heb dorst,.r'ader... Iviag ik wat gaan drinken 7

- 
't Water is zoo slecht Mathieu...

__ Even maar, vader, eventjes... voel eens, mijn
lippen branden... toe eventies, vader ! >>

Gofiin nam zijn zoontje en stil ging hij met 't kin,-i
naar beneden en hij bevochtigde <ie lippen... Dan leg=-

t1e hij den jongen weer zachtkens neer en greep eer)
irouwêei, zeggende ; << Aan het werk, vrienden, we zii;r
toch mannen, we moeten anzen plicht doen ! r>

Slechts weinigen volgden ziin vqorbeel.l,

-tr6- - x?-



IV,

'L S/as Dinsda{avond gev'orden'

Sedert Vriida{mor gen zaten de miinwerkers daar ilr

hun duisiere b*rr*.,*l* $anf,, De luch'; was er slecl-'t

;;;g* en dorst martelde'a cle on$etrukkigen' die ni*t

*à"t "n 
redrling diir{clen hopea' Vetren la"gen tlooei'

zwak.
Goffin ivaakte nog' Hif kloeg nie{' }rij sprak no$varr

redding, hij hanLeercte zelis kriiwiiien 't i'rouweel' Ee't

man riep hem :

<. Go{Îin i > kloirk het, 
"

bert.
- - Waar z,iil gii ?

Wal is vriend ? > vroe$ l{".

.< Hier... K;rn ik u irelPen Î >

Goffin voelcle eeli kou<le hand op de z\in'e'

l- *ot is er Louis ? vro'eg Fluberi vriendelijk'

-- MaÉ ik nu naar huis gaan ? &Iaar ik ken derr

*"g ,,itt 
-l 

Leid mij uit het donker' Of ben ik blind

geworden ?" 
- çssn, Louis, neen ! * ' << Ziet $ii ook niet' mees-

ler?>-- 
--- Nuun, 't is <lonker'': <'Maar waar zijn we dan

ioch?'t ls al zoo lan$ nacht' V/at zal miin Anna

ze{,Ptn'l En miin kindie! Toe' meester' laat $ns nu ver

t,,*kkenl Miin Anna zal hons ziin>>'

- - Neen, Anna zal niet l"roos z'iin' Ze weet dat wij

,,og ,riet ktinnen kosr,en' Le$ u neer en slaap' Louis' Il'
zaf u veilig thuis bren$en' ik beloo{ het u'

-tR*

- Ik moet vieesch en roode kool hebben ! riep eed
ander.

-* Ha, Pierre, zijt gij het ? vroeg Gofiin, Slaap
ook wat J

- lk moet eerst vleesch en roode koolen hebben ;

hernam de ongelukkige.
-- Maar ik kan er nu niet omgaan... 't Is nog nacht,

el cie winkels zijn imrners giesloten, Wees nu braaf en
siaap rustig voort.

lVat Goftin gievreesd had, verscheen nu in deze
gruwelijke duistere stinkende mijn... Sommige man-
r:ene werden zinneloos, En als ze dan vla$en van woe-
cle zouden krijgen... moest hi,i ze bedaren en ook ver-
hindc-rren dat ze in het water spron6ien, daar beneden
cie Sang, O, er werd veei van Hubert geeischt. Maar
lnij zou zijn plicht tot het laatste toe vervullen !

Daar bij zijn zoon Mathieu zaten kinderen... eri
ilofi'in ging er heen en zette zi.ch in hun midden, De
knaapjes leSden hun brandende handjes in zijn ruwe
eeiiige, eerlijke werkmansvrtist. Ze voelden zich a.l

weer rustiger, nu de meester bij hen was.

- Wii zijn nog zoo jong om te sterven, fluisterde er
cen,

- Ge zult niet sterven, tr<;ostte Goffin. We zuller'
aeze mijn verlaten,

-- Neen, we zullen nieL sterven lluisterde een jon-
gen. lvliln moeder is in den Hemel en bidt voor mii,

Flr waren mannen die twist kregen, omdat ze
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elkander aanstootten, of omdat de een niet wat wficle

r:pschuiven voor den ander,
Goffin was verschikt recht$estaan. <<Niet veahten j>>

riep lnj. <.'Wees toch braaf !>)

Laat ze vechten ,laat ze elkander dooden' dan kun-

nen wij hun trichaarn ope[en. tr)e honger verscheuri

miin liif.
-- Mij opeten ? kreet trij, die't eerst van vechtelr

gesproken had. O, neen... ik zalbraal ziin, ik wil nje'

1wisten..' Maar eet me niet oP.

- 
Broeders I zei Goffin op vasten toorr, wij rnoetei

werken;
Hij begreep dat de arbeid hem helpen zoui atn ondei

al deze wanhopigen de orde te handhaven,
De meesten weigerden den arbeid te hervatten'

- 
Lafaards ! hernam Goffin, die nu dreigender wii'

de optreden. Onz'e Sezellen boven zwoe$en daf e'r

nacht cm ons te redden, daarvan ben ik heil.ig over

iuigd ! En gii ligt iui neer ! Gii denkt nie't om vror:w

en kinderen.

- 
Z'*rig, maar. '. 't ware zinneloos orn ons no$ af te

beulen! klonk het weer' Het helpt toch nict"' 1Jfe

moeten allemaal dood'

- 
lffeinu, dan wil ik ook niet langer rneer levenl

Lreet Goffin hefti{. f)an werp ik me met miin kind in
rvater. Gaffin meçnde dat niet, maar het was om ds

mannen bang te maken"
Wat wilt Se doen, meester? klonk het van verschei-

clene kanten,
* 2$ -i-

-- Als gij toch besloten ziit, geen hand meer vôtll
r,iw reddinf uit te steken, rflaar sterven wilt, welnu dan
verkies ik een plotselingen dood boven een van folts,-
rinsei;i, Ik sçrring met Mahieu in het water !

' Deze bcdreiging iniste haar doel niet en weer bleek
het, welk onhe$rensd vertroulven de rnannen no$ i':
hun overste stelden.

--*.. l.leen, meester, doe dat niet ! Veriaat ons niet I

Wal zaI er van ons 'worden, zcnder u l, zaa riep men
an{stig.

- Gif wilt dr.rs, dat ili tliijf ? vroegi Flubert, Maa,;
cian werken I \ff/e vercleelen ons in vier ploegen eir
r,lke ploeg lvisselt om 't half uur een antlere aL Zrro
!<unnen wc onze kr"achten tot 't uiterste gebruiket
Vric,nden, f,e wanhoopt, en {.och is er kans, ja, de groot.
ste kans op redding. Tk verzeker u, ik zv*eer u, dat de
makkers van boven al 't mogeiijke doen om ons te bt.
reiken,

-- ft{.aar niemand weet waar we zijn ! rneester.

---De ingenieurs begrijpen rvaarheen ik u geleid heb"

Ln ze z'-tLler een ganÉi naar hier iaten hakken,
Als C;offin een rustpoos had, zathii bij de kinderen.

le zttchten ziin hand.
-- Za\ ik n-loeder terugi zien en ûnz,e kleine Leonie ?

T,/roeE er een. O, ik heb geslapen eû van hen gedroomd
Moeder zat Le. weenen".. inaar ik riep : <<Idfleen niet,
mceder, meester Goffin lieeft gezesd, dat wii weer te-
r:ug zullen konrenrr. En toen tra-ehte 2c...

*?1 *



- Ja, wai zal uw moeder lachen, als ze u wee:
in de armen drukt! sprak Hubert.

- En dan mag Leonie v/eer op rniin rug zitten. '.
En ik zal een sneeuwman voor haar maken, zooals op
eien Zandag... wanneer was dat ?

-- Dat is al lang geleden, mijn ventje. Toen wri
in de mijn daalden, lag er geen sneeuw n:reetr...

-* Maar dan zal ik popjes van papier snijdeu vooi
onze Leonie !

Golfin weende in stilte. En hij dacht aan ziin klet-
rien, die zoo naar hem verlangden.

Hoeveel maal hebben ze hern nu {emist ? r,irijdag,
?,aterdag... en dan Zonda{... en Maandag en riu ock
heden ! Wat zouden ze al dikwijls gevraagd hebben r

<Moeder, wanneer komt vader nu teru{ ?>>

Nu en dan baden de kincleren luidop en dan mon,.
pelde Goffin ; <<God zal ons genadig zijra>,

De meesterknecht hoorde Seplons in 't. water en
verschrikt daalde hij iot bii den vloed, tastend err

zoekend om de oorzaak van cia-i geluid op te sporerr
Hij voelde een man die over 't water heenboog,

- Wie is hier? vroeg hij verscFrrikt. - - <Ik mees
ter!> - Gerard, gij? \Xlat doet ge? Drinkt ge dat vuilc,
lresmette wafer? Vilt ge ziek worden... ki'ampen kri;-
gen... zoodat ge u van de pijn zutrt hronkelen?

-- Ik heb honger, rneester... ik kon altijd zoovec!
eten... nu clruk ik voortdurencl mijn handen op milir
buik, maar 't helpt niet meer. lk zoek iets, rneester!

-t2-

0, wees niet boos, maar ik heb zoo'n hongier, .Eenige
makkers ziin verdronken... Ik zoek de lijken... L,e
rijn toch dood, meester, waarom zouden wij hen niet
opeten ?

*- Gerard, ga naar boven, zei Goltin, dringe,nri.
De lijken kunnen niet naar hier drijven... Onze mak-
kers verdronken in de schacht.

-- $(Iat moet ik dan doen, meester? O, ik zal het
uitschreeuwen.". de honger scheurt mijn infewanden
aan stukken !

_.- Kauw op hei leer van uw schoenen...
.'-- O, meester, ik dank u voor dien iaad..., leer

I omf van huiden. . . Het is vleesch, ik zal vleesch etenr
En met koortsachtige gejaagdheid trok de onSeluk.

kige zijn schoenen uit en sneed ze aan strrkken À mci
ÉiraaÉlte knabbelde hii op het harde leer. En anderen
cleden als hii.

-* Hoe- lang nog ? daaht GofÎin. Elk ,:ur had hij te-
Sen nieuwe moeiliikheden te strijden... lWat zau cl.z

nieuwe dagi voor onheil brengen ? Bovenal vrcesde
Goffin den stond dat de mannen elkander naar 't Jever:
zouden staan, En zoo kropen d.e uren voort,

-*- Vleesch en roode kc,olen! klonk het sorns.
-"-" Ik ben verdwaald... \lie wiist mij den we{ ?

mompelde telkens Louis, den tu,eede zinnelooze-
Eri anderen spraken nrl en dan orrer de bed.evaar

ten en allerlei geloften r,velke zij deden. Een knaap
steunde piinlijk".. had sr:hier het bervustziin verroren.

-*- Vader I riep Mathieu, ik geloof dat René sterft_23-_



' Go{fin betaslte den L'ewustelcoze' nam hern op zija

schoot en noemde zachtkens zhin naam'

Maar cle kleine leidev anfwoordde niet meer'

-* Gelukki S zi'et" z'iinmoeder dat sterfbed niet' dacht

ci.e meesterknecht ontroerd en hii ze{ende het knaapir,

iat stierf van hon$er en uitputtin$" ' '

Zwaar ging zijn a"demhaling' l{rrl:ert voelde het ma

':ere borstje riizert en daien' Zacl'tt gleden zijn handen

cver de ribben, nauwelijks door de huid beclekf' Maar

tiet arme kind zou tosh niet oq de kolen sterven-'

Goffin legde het te$en zich, Selijk een moeder doet' En

,iu Ur*u*"*ijnwerker cirukle een kus op het $loelencl'

kloppend voorhoofd,

-i Vod*r, ik z.i:al mijn doek rial rnahen' voor R.enc'

zei mec{eliidend Mathieu'
Ile doek werd. op h'et hooïcl vatr den kranke gelegd

c n 't was ol deze wat rusti$er werd '

-- Ilii zal no$ zachtken's heen$aan' clacht Hubert'

En stil zat do pcrion daar, nlel den'ruS te{en deft

o'*à, clen stervende op cle knieën' den stervende' dien

ii "h niet zitenko,," ' En Go$fin bedachL dan hoe hij

,*if uoo, het kleirre lli\<ie e*n $rafje in deri harder'
'l'rodenr kappen zau"'zonder e r anderen urver te spre'

i;en. Want rnoesten de rneest uitgehonger<len v'errnoe

cten, dat eieze knaap stervend was; zol-iclen ze clan hei

li"ho** niet willen verslinden ?

Daarom rvilde Golfirt dat laatste werk vrior den i'i-

rirenRenézelî"instiltedoen'Clavir'LaheyeenBer-
trand mochten het wel weten"'

*24-

Ôver dit alles zat Hubert na te deni<en, in dat don
ker, 6iruwelijk hol, terwijl het kind hijgend, zwaaî
;"idernhalend, nlr en dan kreunend tegen zijn borst lag.

- Stil, schreeuwde opeens Labeye, Stil toch, ik
hoor iets.

Labeye legde 't oor [egen clen wand en jubbelde
cian ; <<Meester, ik hoor aan de andere zijde gekiop...
cle redders ziin daar I

-- De redders I De redders ! galrncle het en ieder
sprong op, Sornmigen te zr,vak om het verwijderd ge-

tuid op te vangen, spraken verwijtend : < Ge bedriegr
rrns. 't Is niet waar>>,

Goffin legde René tegen Machieu en luisterde rnei
iret oor tegen den wand,

* Ja, vrienden, onze redders zijn daar, sprak trlr
in snikken uitT:arstend. Ja, ik wist het wel, dat zij aa',
cns dachten...

Men viel elkancler om den hals. Sommigen lachier
en weenden tegelijk. En spralt over 't weerzien vatt
\rouw en kinderen.

- Sfle zul\en laten hooren, dat wij nog leven, zei
Goffin, Hij hief bret houweel op en sprak plechtig r

<In Godsnaarn>. Drie rnaal klopte hij. er' drie maai

'ntwoorddcie men van de andere zijd.e,

- Ze hebben ons giehoord ! juichte rnen. We ziin
(ered..., w€ zullen ze tert,{ziett, onze geliefden daar
boven, we zullen weer vuedlsei krifgen,.. God zi1 f.r'
ciankt !

:** .?ri *-



v,

ia, d.e ingenieurs hadden een goede plaats geko
zen. En ze bereikten de ongelukkigen, Nog een bons. . .

en er was een $at. Maar tevens stroomctre een vree-
selijk benauwende lucht den redders tegien... De lich-
ten verminderden.. . flikkerden... enkelen doof den uit,
't Tfas een aanpirijpend oogenblik. Vele redders begion.
uen luid te weenen,

De bedorven luchtstroom was verrninderd De in
4ienieur hief een lamp op, keek door de opening, Hij
hoorde stemrnenn zaS als vuurbolien de oogien van hen,
die uit 't riik van den dood in dat van 't leven staa,:
rien,

- Goif in I riep rle in6lenieur, weenend van hevige
cntroering.

Een zwart gelaat verscheen voor het gat... ÏIei was
cat van Goffin,

*- lffe zijn hier, Hubert. . " we zijn hier. ". stamelde
de ingenieur, luid snikkend. Ja, we zijnhier...

- Acht en zestig levens hebt ge gereclo meester, rie-u
Go{fin, er/eneens weenend,

En boven wist men het Sauw. Acht en zestig leven
den ! Maar wie ? Vrouw Goifin hoorde dat haar man
er bij was, En Mathieu ook"

De ingenieur liet bouillon en wijn aan Goîfin toere;-
lien. tr)e porion voelde een onweerstaanbare begieerte

'}i''

zeli iets te nuttigen, maar irij deed het niet. Hij dachi
t eerst aan anderen.
-- Orde mannen, of ik geef alles teruS ! riep Goffiro

Nu m.oet ge voorzichtig zijn..; wie gulzig drinkt, vatt
ciond. (), hedaart toch... denkt aan uw vrouw€n en
f.inderen. .. ieder een slok... dan nog een maar rnatig i

Clavir, Bertrand, Labeye I

De helpers namen het voedsel orr'er ell voorz:ichtiq
gaven ze elk een deel. Goffin riep de kinderen,

René laLg met 't hoofd op Mathieu's knieën en leefdc:
irogi.

Go{iin iiet iecier der kleinen wat drinken, hun spre-
hend over de rec{ding, die tr:ch gekornen was, en darr
riarn hij 't kranke jongske in zijn arrnen en gioot hei
r:enige droppelen wijn tusschen de lippen.

De mannen verdrontrlen zich voor het gat, Ieder wil-
cle 't. eerst deze akelige plaats verlaten.

-- Aehteruit I riep Goffin, clie René tegen zijn borsl
irielcl. De redders leunnen niet werken, Ze moeten <ie

t.perring verwijden"
Got{in Sing met den bezwijrnden René in de voorstt

ri! staan. De opening was spoedig zooveel 'rerwiid, dat
rle opgeslotenen 

- 
thans bevrijden - er door hot-

',len kruipen.

-'I{ier ! riep hij tot den ingenieur cn hij stak hern
liené toe. Dit knaapje is wellicht stervenctr... laat hct
anrniddelliilç" naar l:oven clragen I

René was 't eerst uit de afschuwelijke Sevangenio
hevrijd.

-* 7I -*



-* Eerst de kinderen I schreeuwcle Goffin, Achter
irit, rnannerr ! Eerst de kinderen, z,ef ik I

Clavir en de twee anderen herhaalclen 't bevel en
rnet uitgestrekte armen weerden ze de onwiiligen af
De knapen ll'erden bezarfd. Arnien grepen itr-n vasl,
clroegen hen weg... door de Sangen. .. naar de mand.

-- Nu de rnannen... Clavlr, haal die twee ongeluk-
lri{en;.. Se weet rvel... de zirneloozen... Kalm vrien-
den... we gaan immers allen heeir... ik'i laatst...

__ En ik ga met u, vader, rnurrnelde Mathieu.
Dc koene jnngen had niet rnet de overige kleinerr

v,iilen vetrekken. O... hacl hij op clien stond zijnmoe'
r-i.er fiezien,bij zott wel heengiegaan zijn !

--- Zekornen I klonk n";t:*", boven.
Aller oogen warell op één punt Sericht... op de derrr:

der loods... Da.ar verschr:en een man en hii droeg eeri

kind.

-- Renél gilde een vrorlw.
Niemand kon haar weerhouderr, in enkele sprofl.

qen was ze bij haar lieveling, maar: kreet op hartver-
s,clieurenden toon ; <Hij is doodl>

- 
Neen... rnaar zwaar ziek, zei de dra.ger.

Er waren $eneesheeren ter plaaise eû ze ornrin$den
den lijder. Een stapte rnct rnoeder ûiee, die nu zeli
l,aar schat teden de borst drukte, en 't zwart gezich:.

al wit Sekust had,
,Maar andere kn;rpen traden buiten, ondersteund
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door grooten, Ën rnoeders snelden juichend toe... en
grepen de kleinen vast, vueenend en lachend...

-_ &lathieu, Mathieu ! riep vrouw Golfin. Hij is er
niet bi j.. . hii is dood...

- Neen, zel een jongen. Mathieu is bij den meester
De laatsten verschenen : Bertrand, Labeye, Clavir.. .

c'n dan Hubert Goffin, die rMathieu aan de hand hield.
Hn voor den wakkeren Goffin was 't gejubel, dat als
een donder rolde...

Men m.oest hem ondersteunen. Er vras ook zooveei

'an zijn kracht geeischt 6fewordcn I En vrou.,v Goff in
bedr,rrong haar aandoeiring, nam haar kind op, kuste
lret... en zoende haar l-Iubert en dan begon ze iÈ

schreien... Vrouw- Goffin droeg haar zoon en twce
vrienden ondersteunden l{ubert, Maar heeren en boe -

ren hadden rijtuigen ingespannen. De feredden be.

hoefden niet te gaan.

Voor Goffin was het als een ze{etooirt. \rroor,von
wuilden met doeken, mannen rnet klakken en allerr

iuJcbten den held toe, En toen was het dat F{uberl
treffende woorden sprak : < Indien ik mijn werli
lieden verlaten had, zou ik het licht niet meer dur''
ven ziqn,, , >>

Bij d; rnijn bleef 't wel bedrijvig, al was de span-
r,ing weg. Pornpen werkten onophoudelijk

Eindelijk kondere rnoedige kerels in de gangen af
elalen çn toçn heerschte weer rour,v te Ans. De wer

*30-
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i,,ers Lwarnen oûr iuisten "^ btachtet hierin 111L." bo'

len naar wetrke de lamilieleden niet meer moch'
ten kijken. De geestelijkheid haalde ze af. en een lar"
ge, sombere stoet trok naar 't kerkhof ...



BERICHT,

In den laatsten tijd werden al onze boekje"
herdrukt, Vraag ze dus bij Uwen giewonen leve-
ransier ofwel rechtstreeks aan den Uitgever A
HANS-VAN DER MEULEN, te Contich,
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