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Nr. 236
A. HANS

NEIIY VAN DË,N MUNWËRKEIT

t.

Nelly Bronk, die te Waterscher, in het rnijn.
dorp woonde 

- 
gemeente Genck *- was olr e,.rri

Zaterdâgochtend in piaats van boodschanpen i,'
doen, met vriendinnen rneegeloopen on] te Stalen
de kermistenten en molens te bekijl<en^

Toen ze thuis kwam ,hadden -,,aCe:', moeCer,
broertje Gerard en zusje Marie al gegeten. VaC.:r
moest straks naar de mijn orn die.p orrder deir
grànd tot vanavond tien uur te *"rL"rr.

- 
Waar ziit ge zoo lang gebleven ) vroeg va.

der.

- 
Ik'ben eens naar de ltermis wezen zien,

- Zoo, zoo... En ge w,eet, dat moeder op u
zit te wachten, dat ge naar den winkel moest.

- 
De andbre meisjes g,ingen er ook heen. . . r\i..

riid die akelige ,boodschappen ! riep Nelly uit.
Ze durfde nog al e€ne meer brutaal zijn.



- Ja, kind, akelig of niet,
tn v66r ge eet, moet ge naar
vader Bronk.

daar ligt het lijetje,
den rvinkel, gebooC

- 
Ik heb zoo'n honger.

- 
'k Geloof het, maar ge moet leeren gehoor-

zamen,

- 
Ik wil toch eerst eten ! hernam Nelly.

Vader stak een pijp op. Hij had nog even den
duwde haar een kcrfje en het iijstje van de bood-
schappen in de harrd en zette ze buiten.

Koppig bleef Neily in het tuintje voor de deur
:;taan.

- 
Ze gaat niet, zei moeder zuchtend. O, wul

i an dat kind lastig zijn !

- J., vrouw. Maar bedaard en toch strenq,
zullen we trachten Nelly te verbeieren,

Vader stok een pijp op. Hij had nog even de"
rijd. Maar het waren nu geen rustige oogenblik-
ken voor hem. Hij keek door het venster naar'
Nelly. Ze berokkencie hem dikwijls verdriet.

Nu weer... In plaats van'haar ongehoorzaarn"
heid te bekennen, kopte ze. Nelly bleef stotr<stijf
staan.

Gerard, die pas zeven jaar was, ging naar bui.
ten.

- 
Doe toch wat vader zegt, zei hij tot zij,r

zuster,
Nijdis wierp Nelly hern het korfje voor ele

voeten.

_- Ga zelf ! schreeuwde ze.._ II( ben ook al om boodschappen qeweest...

- 
Laat me gerust...

_,,1.r1.d nam het korfje op. Doch nu kwam vaoer Dulten.

- 
Neen, Gerard,-gij gaat niet naar den winkel,sprak ]:ij. 'r Is aan tt"itv 

"pc"d;;;;"_- Ik wil niet t ,.,.,riCË i"t ,iort* meisje.-- Ce doet rrroed€{ en -i; .r.""t ,."rdr;"t'rur,.
Heel den namidda.g zal ik i" J. rnl;" daaraan den_içen en niet vroolijk kunnen ,ij*, ;i is het morqenFaschen. 'W. ,,rli.., 

"" .f;:htJ.,, *ut qe vanplan zijt.

, GerarC 
- 
liep heen om ie spelen. En vaderIçeerde in huis terug.

-l: ze nog nieiweg? vroeq inoeder.

- 
Neen !

-- Maar wat scheelt haar dan toch vandaag!-- O, een konnige bui, ,""uË;;;r rneer heef r.
. Nelly scheen'ju., to.h t"t l.t"*";;;..h,:ï1,
komen. Ze vertrok, 

"l ,l..,t..a.ll'à"r", langzaamover.den weg.
Toen ze met de boodschappen thuis kwam, warvader_juist heen, naar zijn werk.'Dicht bij de < cité o, Ë., ,i;.;*" mijndorp vanriette, gerieflijke huizen, ,r"rh;.r"r, ,i.n a" r.uinr,:en hooge mijngebouwen.
Moeder zettè eten klaar voor Nellv.

1
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-- Vader is verdrietig vcrtrokkcn, zei ze tol
Ne'llv" l-lij houdt zooveel van u...

._ W'aarorn mocht ik niet eerst eten)
"*- fJrndat ge gehoorzaamheid moet leeren. C*:

wilt te vee] aw eigen zin doen. Denkt ge, dat va'
der ock maierr zijn eigen zin mag doen in de mijn,t
Wij, g.o*te rnens,chen, moeten ook aan allerlei
regl*r::enlen en we!+.etr gehoorzafiren. En 

'vroea

geleerd, is oud gedaan" Ë,r client overal en in alles
orde tc ;ijn. liind.

--" 'i Eien is bijna koud.
-*- Dat is, toch rnijn schuld niet. En nu zorr ik

n:laar crs:r* fallw nlijn rnond houden. Ge zijt veel
le br:-ltaal en te k,rppig. En dat maakt crns be-
droeftl. Vad.r :i:"wnegt heele dagen en soms 'r;

naclris in Ce clo.ni<ere mijn. En dat is om ons een
l-',etei ieven Te geven. Vroeger, ge \ô'âart toen noq
z-:oo ïr.]ein, '.,,'corrrr.len we te Halcendover, bij Thie
nen. Va,rl.e' en ilc wÉrkten er op 'i l""d van 's

Irronije:.\s \rr{)L:ij tr:t 's avonds laat. Veei verd'iendett
rve l.ii.-,:t. ffe hadCen arrnoê.
's Z.-ol'-c,.rs ko:"r ik r^reinir; in het huishouden doen.

'k l.'Tcesi .rcia hal"d, werken als een man. En opdat
:i< a,iiiiJ thuis eou kunnen zijn en we Ereen gebrek
rneer r,ilL:.;l,:*^, heL,hen, werd vader mijnwerker.
Zijn icunn iu .'ru veel h,:nger. Maar 't duurde lang,
eey vrr::!e-,r ciat gewcan \ffas. i-lij houdt zoo van de
t;,pen h:cht u:n de zon" En dan een groot deel van
zijn leven in die donkere gangen te wroeten, in
q

rtof en vuilnis! Dat is een heele verarndering. I\4aarhij doet het voor ons. W,/e h.ùb"; 
'u. Coddanlç.geen gebrek meer. Vader lr*d ;lr;;; ;;;. H;was op het land zoo:riet. E" t;u;*arr.e cloet va_der u_een plezier. N"llv, l\dnd";;;f ru: rnet ohsrraar Flakendover gaan. naar del"gurL"r,is. Hetzal een prettiee dat.rijn bii.";;?ob,," en tanri:Renilde. Muoi s" h:hi';"; ;;;i",_ ptezier bedorven. Ginder in Ée rrriin zal h;3-"r,ooîtd.r"end aan r"rdenken. 't Is zoo ,"rjooiË ;;"; ;"'ouciers als eenl<ind niet oppast. --F '! v '- \

Ne.llv spralr niet meel tegen. Zc ]rrerro ,. rn!;;
;Il: F:: "ngehoorz,^*h"ii ];; ;;ïilï;j,_ iï'caan tegen dien soeden vader. L.n .:oir t"*",,r,rr.,.,"der... Ze dacht lr. ook h";i;;'^"u*;aduu ,rr,.. Aan een vriendin ve-rrelje ;;'..aî rfe veis naa:.F-lalçendover. Vacier,h"d 

"u"À*id,'Jrt: er claar veeivolk same'strocmde 
"o F;;;i,ii,ru,r.in,. vooiden omrnegank, *.rrr"ù 

".,;t*,"-op kloeke paar-cien draafden. dwars oo"u .lu^lr#.;*" velcletr,v'aar later de o.ogst t"*h weiis. lrrr-o.ii*t.
iv.râar rnet echt plezier d;rchi Fjellv nu niet aarrdat reisje. Z*,,o.jà". Cai:e,."_", i.r. goeC te lnaken had rnet vader en moecler.

,.-.Toen,'t avond *S.{: ,u*-j* Larner er vriencie_iijk uit. Dar was *ur *ii* Jin;;;;;,;"nr rnoerJerl'ield vg', reinhejd 
. 
c,r ;;lili;;*j ' 

M*,u, roch.'cheen het nu iets b,iiz,rli;;,;;,"";;t;r. amdai her

5"



morgeir Paschen was. [Jit de kas kwam de lekkere
geur van krentenbrood.

Gerard en Marie gingen eerst te bed. Nelly bleef
nog wat op. Vader zou pas na tien uur thuis ko'
mçn. Tot zoo lang werkte zijn ploeg.

- 
Moeder, zei Nelly met bevend stemmetje,

ik zal nooit meer zoo on'gehoorzaam zijn.
Vrouw Bronk keek haar dochtertje vriendelijk

aan.

- 
Kind, op die woorden heb ik gewacht, sprak

ze. Nu weet ih, dat ge spiit hebt over uw ong€-
hoorzaamheid. Geef me een kus. Ik vergeef het u.
Zeg het morgen ochtend ook dadelijh aan vader.

- J., moeder...

- 
Hij zal er L,lij om zijn. O, hij heeft ziin i<in,

deren zoo lief ...
Moeder sprak met Nelly over het geluk van een

gèzin, waar liefde woont. Verlicht 'begaf Nel'I1'
zich te negen uur naaï bed. Ze sliep naast Marie,
op een net kamertje.

Moeder herstelde nog wat linnen. De kachel
brandde, wan,t 't was een kill,e avondt. 't Had
streng gevroren en veel gesneeuwd in Februari en
begin Maart 1929, en nog wilde de winter niet
wijken, al waqen er ree.ds mooie voorjaarsdagen
qewe€st.

- 
AIs 't zonnetje zoo lief'elijk scheen, dacht

moeder met wat heimwee aan haar geboorte-
streek 't Was ginder bij Thienen zoo schoon.

6

Lim,burg heeft ook rnooie gedeelten, rnet heerlijftenatuur. En er was een trjà, a"i ., veer schilders

,rg$f';*tr*Ërtl.:i. }ffvaarlijh 't zwart,t"f ffi.1."1 tl,.f"' de mijn gaf;îriï:.iït,ïri :ilië'"; r*.*.0,'".

* ï: FitÏs;ï ïiË "iîi " "T,;Ëfni frJ;:
nacht voerden a."Îll-".i 

En bij dage en ook bir

;f . tfî:Ë' :;.' :i i ï i,f, #i:t î:f i;f r

't Was voor vrolrw R"^-l- L:_

;,^u*{Ë" Ë, : ùË :Ïii "it'"ïï,,. îl..liî,even. En ze zocht .,,oo..l huu"r'Ë.r"[,in huis.S,trals kwam haar man. Het l<offiieeds. En dat er seen g.b."È"_*;î:iï:;::i
oankte ze elken d"e GJd. 

--- ^*çLr ry4
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. Nelly kon niet dadelijk inslapen. Ze dacht a;àaar verkeerd gedras. Ah ;;;;îr thuis hoorde
i"ËirÏ#:î"ï;Ël;", ;;1";în avond n os

1\eIIy had een qoed, harr. En ,t hinderde haargeweldig, dat het d""", huur'_ilfa'"""r vader eerrverdlrietige narniddag was geweest.



Maar Nelh sjiiirnerde toch in. Plots werd zc
wakker. '/.c hu.,rdi, bujttlr iuide stemmen eh
moeder trok de <leur open.

Nelly richtte zich op en luisterde sch,erp toe...
Wat hoorde ze rnoeder zeggen) Iets over een on.
geluk)

- 
Een grauwvlrurontploffing)... dooden eu

gewonden...
Ja, 't was dat, wat rnoeder uitriep.
Nelly sprong uit haar ;bed. En bevend trok zt:

haastig haar kleecije iaan ... Ze dacht aan vader
't Was of even haar hart stil stond. Een ongeluk
inet vader ! De tranen sprongen haar in de oogen
ir,4arie bleef door slapen. Nellv stormde de trap af .

Vlouw Bronk praatte nog met buren.

- 
O, moeder, is cr een oirgeluk met vader ge

beurd l vroeg Nelly schreiend.

- 
Ik weet l'rei niet, kind... Er is een ontplof^

fing geweest in d.e mijn, waar vader werkt, en e:'
zijrr mannen gedc,ori e-n ge'arond... Maar niemand
weet iets zekers"

In moeders stern kl,:nk de vreeselijke angst. En
<lie zelfde angst voer door het rnijndorp. Grooten
.n oole kleineren }iepen de straat op.

Nelly lcleedde zich nog wat meer en sloes m.re-
,-lers doek over iret hoofd.

- 
Ik ga ginder zien. zei ze.

* Wacht nog even.,. Er zijn al mannen uit
de mijn naar boven gekomen . .. Z.ij hebben het
I

nleuwo verteld. Misschien is 
-vader dadelijk thur*Wachten! EIke *ïnu.rt u"lr**'rr'*,.1 een nur..NSllr eins;ga1 d. J;ï;;j..i."E, tiepen men.schen voorbii. En overa.l gi"f"" a* ren open,Maar ,.d", lçwam niet.

- O, moeder, f".,-*.: nu gaani zei Nelly, invreeselijk-e spannrn g..--Ju, kind... tralht nieuws te kri;gen. O, Godbehoede uw vader!.sprak 
";.;;; d;rnk schreiend.Nel.l1 sloeg *o.d", .rr;;;Jffi"" o* den halsen gaf haar een lcr". Dan v*ff.r ,"'fr"t huis.Ze liep heen.... O, l,"t-il;;.; kwa,ad va'dien dag ,brandd" hr"; ;;",;#: %cler had ornlraar een verdrierise" 

""rllai"u'*"lr"a" En nu iaslij misschien c,ood'oi;;;â:ii ,n a" mijn.. _- O, God, nraak..lut.r*rj"r'i;;fii snikre NellvEr snelden 
"""1 *.r*_"fr""';"i"' richting dermijngebouwen. En Àl;;ï;;;,."r..i ,,otk zieh opM13t.-*gn hield het teEen.

Nelly hoorde allerjei;l;;,*" J.isi rct:n .Je man_;ren her werk eindig.l*n. ila l^ ."*il"rr;.o plaars.Er;1as gru*r,u,,r,_ 
"",, nlu*.tiit 

tn",
r-r moesten voel dooder, .-n,-q;;o^d"r, zijn.Men wist het van mannen, .lie boven gekomen*ïli,^E1,.,redders.waren in de nriin sedaald..nr stonden er hier veeJ van angst te weenen.Vrouwen smeelcten,on rrieuw. I\i"r, hccrde clr.zelfde vraas in allerlei ;ui;r,*â;";ï.n en poti

i
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tie hielden de menschen rnet zacht geweld tegett.
Ze hadden ool< met de staklcers te doen...

Mijnwerkers traden dan buiten. Ze werden be-
stormd. Ze bevestigden, dat er een schrikkelijir
ongeluk was gebeurd. Maar ze lconden ge€n na-
men noemen van slachtoffers.

- 
't'Werk was geëindigd. Men verliet reeds de

r:rijn. Maar er arbeidden rneer dan duizend men-
schen. En onder de laatsten waren de slachtoffers
gevallen. De gang was eensklaps vol vuur ge

weest.
Nelly zag een vriend van va er. Ze vloog op

l'em toe.
.-.: Jan, waar is vader) lcreet ze.

- 
Vader) vroeg de man versuft. O, j., Bronk,

gij zijt Nell3,..'. lk he'b uw vader niet gezien..,

- 
O, is va.der dood!

-Neen, 
n€en...

- 
Maar ge hebt hem niet gezien !

- 
Ge moet niet dadelijk het ergste denken I

Misschien is r.ader al thuis.

- 
Neen, neen, vacler was er niet I

- 
Maar hoe lang staat ge hier al l Uw vader

l..an langs een anderen weq gegaan zijn... Korrr
rnee, Nelly

- 
O, ilc moet hier blijven.

*- Maar misschien is uw vader al thuis...
En de man kon Nellv overhalen hem te verge-

i0

,rll"rr. Hij leidde haar naar huis. Maar Bronk
was er nog n'iet.

- 
O, dan is er zeker een ongeluk gebeurd mei

rnijn man ! kreet moeder. Hij zou anCers al hier.
zijn...

Nelly had geen rust. Ze liep terug naar het se
bouw. En daar hoorde ze dat er al dooden boven
ldraren gebracht... Men noemde reeds enkele na
inen. Abrassart, was er een van... Nelly kende
hem. Het was een porion, een meestergast. Hij
rvoonde di'cht bij Bronk.

-' 
O, waar is vader dan l snikte Nelly.

Eenslclaps zag ze hem. Hij kwam door het hek.
Nelly drong door de menschen.

- 
Vader, vaderl riep ze zoo luid ze kon.

Bronk keek op. En hij strekte dan de armen
uit en klemde zijn dochtertje teeen zich. Aan haar
cn aan moed,er en Gerard en }larie had hij ge
dacht, toen de knai klonk en 't zoo licht werd in
cle mijn. En nu was hij boven, gered... En hr;
l,oorde in 't geroezemoes een stem, d'ie hem zo.,
heerlijk toeklonk, de stem van zijn kind!

.* Kom, naar moeder! zei hij met een snik,
O, wat spoedden ze zic.h, hand aan hand.

- 
Vader, ik ben stout seweest, ik heb er zoo'n

spijt van. zei Nelly.

- Ja kind, dat is goed... Ik weet, dat ge veel
van moed'er en mij houdt. God heeft me bewaard.

il



't Was z,:r-, sc'hrilçlçeliik berreden' l)e arrnt- kamt-

tttTT;", 
kon zich zao rriet haasten. Hij scheen

afgemat.*"ï- -Utg 
ik vooruit ioopen ? vroeg Nelly' die

rnoecler wilc]e gerust steilen'"'lJ*, 
Ul*a]Nîoeder is nog zoo angstig' hé"'

NelÏ3, snelde heen' Ze rstormde binnen'
.-_ Mou.{ur. r'arcier is daarl juichte'ze'

- 
Gotl zij gerlanktl l"ieeft vader nietsJ

- 
f***".." ÏVirrut Abrassart is dood, ge Yveel

wel, die ûl'er veeflieu tlagen uit het 'Walenlantl

rrekornen is.= 
- ir,, ia. h,.,t di:lrt bij rs zijn huis" '

_-- lLn ncg veel ancleren. . .

e;,Yfi.:It'ftl,,'. ware* 'og niet wakker ge

worclen" Fronï< irtt'd irinnen' T-iij zag nog zwar'

;;;'.;;î";i,it,rf " i',4"'or mu:eiiler "'*rhtt 
dat niet' Ze

t;u "U""" 
lt*o, i,,*"*ti] lîi?fil' die ongedeerd uit de

;';:;;;iijke rnijn u'as sekoulen"' Ën ze viei

"* ,il" haiu *n u,llkt* vnn innige ontroering',-'"'B;;;k 
i.iclcl* ha;'r ':;"eI 

een stoel eu z'ette zich

,,oL rrrr"r" En hii veitelde ''rair; dat vr'eeselijk oogelr-

t l;-f. i-lli wrlde du. tl'''j':'ii verlaten' om huiswaarts

;; k-;;.1', Ë,unsl"T..i,u klonh een knal' Hij werd op

.ùrl gr.,r,,l g"o',r,1'"" l-lij zag.licht en keek om'

"r".f;t 
l"rdË. leeir l-t*"t aliern:rarl vttuï' Een be:nau'

ir.,,i. nvervit-'l hcrn
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Mâ., Bron'k spande al zijn krachten rr:. f-lt.l
clacht aan zijn gezin. Hij hrocp heen, richti.e ::icl,
op en vluchtte. Dan werd hij kalmer" Ë,;' mnnren

nog makkers in gevaar. Hij keerrie terr:g ere ïerelp
versuften en half bewusteloozerr. []aai"d':ur lt'as
liij langer beneden gebleven. Tc,en i<wam tj.e rei
clingsploeg. En Bronk kon de rnijn verleiten.

Dat vertelcle hij. Maar hoeveel dooden eri ge
wonden er waren, wist hij ncg niet. f-lrorrl< ging
zich'wasschen en verkleeden. Er was i:iijdecha;;
over zijn redding, maar tevens droefl-reid over de
slachtoffers en hun familieleden.

Nelly keerde naar bed terus. Ze siie;: ni..-:t <la-

delijk in. Daartoe was ze te zenuwachiig Eriwecsi
Ze overdacht nog eens alles. O, als zÊ nlrr vadel"
niet 'meer eens tevend terug had gezir ': 1 i.:r-,rr :io:-i

cr bij haar droefheid or:k '/reesFjl;.;;i,r i,;,o,:1inp
zijn geweest, orndat vader in den laat.ri , - -.'rr.-rici
tlag van zijn leven verdriet zou qehad helri,r:;l iiven
haar.

Thans voelde ze sterlcer ditn vror.gr-rr hl:l inui*-l
ze hem lief had. Waarom hem cian to-c}: zo:r dik-
wdjls bedroeven en haar rnoeder oolc" Fielirr li):,r
vr:ortaan haar best doen, om nooit rrrtt'e:' bii,li:rei o{
koppig te zijn.

Ze dacht oolc aan de gezinnelr, waal nlen .,'e:ier

verwacht had zooals hier en vadel :r,:,1 i:^,.:.:i
i<wam. . .

En stil begon Nelly te sclireien, \T.iai j:rirl. :-;':.r,r,'l

It



vader bij haar bed. Hij kustte zijn rneisje. Nelly
sloeg hem de armen om den hals.

-i V"d"r, ik zal nooit meer stout zijn, beloofde
ze,

- 
Doe er uw best voor, kind.

Bronk boog zich ook over Mari,e en zoende zc.
Zusje sliep door. En dan deed vader 't zelfde bi;
Cerard. Hij voelde h,et, hoe d,icht hij bij den doorl
was geweest. En hij dacht meewarig aan de arm.-
kameraden, die dood uit de mijn zouden opge'
haald worden.

il.

't Was Paaschochtend. Vader en meeder Bronlc
gingen met hun lcinderen naar de kleine kerk. Alla
menschen keken droevig, onder den indruk der
ramp- Een kennis vertelde, dat er drie en twintig
dooden waren en vers,cheidene gewonden.

- 
Drie en twintig dooden I herhaalde Bronk.

Verschrikkelijlc.
De kennis noemde namen. En Bronk kende

velen van de slachtof,fers.
Uit de kerk ging het gezin naar huis.

- 
Drie en twintig dooden, sprak vader weer.

Andere kennissen kwamen ook over het gru
rvelijk ongeluk praten. En ze deelden mee, dat dc
ciooden zoo ontzettend verbrand waren. Men hacl

14

I

ze boven in 't mijngebouw gedragen. En uit Has-selt lrct men kisten ]<omen.

. Bronk wist, dat bij de dooden twee mijnwel-
kers waren uit Rilla"r, b,ij A.r"ohàt. Hij L";j; ;;.

- 
Ze heeten beiden D. K.yr"., zei vaàer. Zezij,n toch geen broeders, maar *"1 .""hoorrbro.d.*.

H.-r.r, yrqr'r*en zij_n zusters. En ik weet, dat ze elk
vrJr krnderen hebtben, nog zeer jong.* Twee zusters I herh*aalde *o"-d"r. En beiderrop e€ns weduwel En al die kinderkens geen va.der meer. Hoe d,iep treurig !

_ Er waren ook twee ,l."itoff,*rs van Sint Trui.den, en een van Diest, *i., ;;;;w'en kindereriver van Waterschei woonden.
Een der vrienden berekende, dat er wel vijftig

kinderen hun vader verloren.
Jo, 't was een ontzet,tend,ê rârrlp.

^ ; Q.rall,en op hun arbeid, zei^ vrouw Bronk
Liedood waar ze werkten voor het leven van hungezin.

.f" *" mi{{aq wandelde de famiiie naar h,ermijnge,bouw,. Nelly kon nu niet aan de kermis
clenl(en.

. Bij de gebouwen stonden veel menschen. En
ciaar waren famil,ieleden van a. aood"., . Z. *iiden naar boven om hun g.liefdrn- ro,g eens t:zien. Maar men weerhiekl àe vrouwen en kinderen. 't Zoulæ akelig zijn voor hen. De dood in dt,piin kan de licham€n zoo vreeselijk verminken.

ir
I
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Broeders of zonen gingen w"el in 't gebôtrw.. .

Maar veel doa:len had men alleen kunnen erken
nen door de rnedaiile, weli<e de mijnwerlcers dra-
gen. Nelly voelde zooveel medelijden met al dic
'bedroefden. Wat werd' daar seweend en geklaagd I

Uit sch,:u1uen dwarrelde rook met een scherpen
geur. Die kwam uit cle m'ijn, waar het brandde in
de getroffen galerij.

Nelly hoorde vertellen, dat ingenieurs en werk-
lieden bezig waren in db galerij een muur te met.
selen orn het vuur, dat men niet uitdooven kon, te
beperken.

Eenklaps kwam er beroerinfg onder de me-
nigte.

- 
Weer een ongeluk! riep merr.

leder schrolç.

-'Wat 
is er? vroeg Bronk aan een l<ennis, die

wat later uit het gebouw kwam.

- 
O, 't is erg... De muur was bijna voltooid,

toen er nog eens een ontploffing gebeurde... En
twee rnanrren zijn gedood. Een vre,emdeling en
Fralrst;ell., 

"

- 
Franssen ook I

_-.1a... Een'r/roLlw en zes kinderen!
-* Ontzettend! riep moeder uit.
En de gansche grûep was diep onder den in-

irulç. \Veei: had d,e dood geslagenl 't Nietrws
vloog snel in 't dorp rond.

Treurig gestemd keerden Bronk en zijn gezin
lô

naar huie terug. i\elly begreep wol, dât er nu niets
r.an de reis naar Hakendover zou komen. Ze ga{,
er niet om... 't Kon thans geen pr,ettige Paasch-
.rnaandag meer worden.

. 'Nelly keeh naar het huis van den porion Abras-'sart... Daar was ook een ledige plaats. Abrassart
was pas veertien dagen geleden uit Charleroi over-
gekomen, om hier in dienst te treden.

En zoo was er nu die,pe smart in zooveel wo
ningen.
- Teg-e_n den avond kwam er bezoek bij Bronk.
Oom Kohus van Hakendover trad binnen.

- 
Ha, God zij geloofd, ge zit daar! riep hii tor

zijn broer, nog eer hij goeden dag zei. We hoo,
den vanrniddag het nieuws van db ranap. En we
hadden geen rust m,e€r. Renilde zei, dat ik naar
Waterschei moest,gââfl; En nu ben ik hier en zie
ik u gezond bij uw vrouw en kinderen.

Maar oom Kobus schrok toch, toen hij hoorde,
dat zijn hroer in groot gevaar had verkeerd. En
ontsteld luis,terde hij naar het verhaal van de
l'amp.

- 
En l<eert ge nu terug in de mijn? vroeg Ko-

bus dan. Ik zou maar weer bij ons op Hakenàeve,
komen. De Ioonen zijn ver' eterd. En op het land
ie 't niet zoo gevaârlijk als hiel onder den grond.,

, 
- 

lvlssslen alle m,ijnwerkers zoo spreLen, hoe
zou men aan kolen geraken voor de huizen, dp f"-
brieken, de treinen, de booten en nog veel meer.

j,

1

{
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-Moeder keejk ernstig. Ze had nu ook angst voô;
de mijn. Maar vader vervolgde:

- 
Wien God bewaart, is wel bewaard. Ik ben

nu mijnwerker en wil het blijven. Een ongeluk is
altijd mogelijk, in en buiten de m'ijn. Maar het be-
stuur tracht het voor ons zoo veilig mogelijk te
rnaken.

Kobus had zijn broer liever overhaald den vroe-
geren stiel op te nemen.

=- W" zullen er morgen nog wel eens over
prat'en, zei hij dan. Ge komt immers?

- 
\ssn. lk was van plan u morgenochtend tc

telegrafeeren, zei vad'er. Ik voel me nog ongesteld.
En dan ontbreekt de lust... 'We zullen de reis uit-
stellen tot Sinksen.

- 
N.r, ik kan dat begrijpen.

- 
Er is hier zoôveel rôuw...

- 
Dat is waar.

rar ik vind het buitengewoon hartelijk,
clat ge gekomen zijt, hernam vader.

- 
Kom, kom, we zijn-broers, hé? Als kinderen

..iie,pen we naast elkaar, speelden we smen... O.
toen we vanmiddag het nieuws hoord'en! Gust
\/an Varenberg kwam er mee van Thienen. ïVat'
schrokken we ! Een ramp te Waterschei en zooveel
c{ooden... We wisten wel, dat er duizenden mijn-
werk'ers ziin, maar ieder denkt het eerst aan d,:
zijngn, hél En ik moest naar u toe. Natuurlijlr

t8

hebik ook medelijden met de gevallenen!-'t 7^l
nntroerin,g w,ekken door heel ons land.

-- J....
î- Renilde zal al ongeduldig wach'ten op mijn

terugkomst.

- 
IVIaar ge blijft toch tot morgen ) vroeg moe..

der.

- 
|\s6n, neen... Ik heb mijn fiets mee erl

straks rijd ik terug naar Hassel't. Daar heb ik eer'r
trein om half negen naar Landen. Mijn fiets op
den trein €n van Landen is 't nog een wipje. 'k
Heb een goed licht mee. 'k Mgu Renilde niet op
nieuws laten wachten en moigenochtend kcrnr
Renilde.'s broer Frederik met zijn vrouw naar den
ommegang.

Oom Kobus had nog wat tijd. Hij at met de fr,'-
milie mee. En toen vertrok hij door den avond, nar

een hartolijk afscheid.
't Gezin Bronk ging vroeg ter rus,te, want vadeir

was inderdaad wat ongesteld van den schri'lc en de
ontroering.

III.
tj

Zoo werd het tweede Paaschdag. Even scheero
t'cïe".'on, maar ze dook spoedig weg. Er dreven
grauwe wolken boven de vlakte.

Er lcwam weer treurig nieuws. J.n, vaders

l9



vriend,-trad binnen. Ë,n hij vertelde, dat twee ie'.'
gewonden gestorven waren.

- 
Dus zev,en en twintig dooden ! kloeg moeder

En de vriend berekende dat er nu een en vijftie
kindereir vaderloos waren geworden.

,Dinsdag zouden er zestien d,ooden te Genc.k
begraven wordên. Men zou de overigen naar hun'
woonplaats vo€ren.

Vader Bronh voelde zich beter. En in den voor
rniddag wandelde hij rnet Nelly, Gerard en Mari.:
tot aan de mijngelbouwen. De kommissaris en po-
iitieagenten stonden er. En nu en dan kwamen
famiheled,en van de dooden. Er waren ook vreem.
drelingen en dagbladschrijvers. De ramp \Mas nu
door het heele land bekend.

&!n heer stapte uit een auto en Nelly hoordc
eed agent z€ggen, dat het de minister van arbeid
was.

- 
En vanmiddag komt de koningin, vertelde

de agent. Ze zal de familieleden der slachtofferc
bezoehen.

Nelly keek naar het hooge gerbouw. Cinds bo.
ven lagen de dooden. O, vader had er eens moeten
bij zijnl

Daar trad e€n man buiten. Hij weende zoo. Hij
was bij zijn zoon geweest, zijn armen, verongË*
lukten jongen... Geibogen onrder de smart ging
hii heen. Nelly's hart trilde van medelijden.

?0

tr

,* O, vader, willcn we haarhuic gaant vrpqi
ze etil.

- J., lcind..
Ze zagop een piein autobussen gtaan. Ze kendc

die wagens wel. Er werden mijnwerkers mee ver-
voerd. Maar nu behing men ze met zwart goed-

- Morgen worden de lijkkisten er in geilaatet,
zei vader zacht. Miin arme kameraden !

:f :13 *

't Was al een eind in den namiddag. Nelly
stond met haar ouders, ibroertje en zusje uun d.
ieur. Daar naderden eenige auto's. En uit een
stapte de Koningin. De gouverneur van l-imbuqg,
de bestuurder van de mijn en nog andere personèn
waren bij dç vorstin.

De menschen groetten stil. En alien kekan
crnstig.

. De koningin ging in de woning van Abrassart,
den porion. ,Maar Ahraasart lat ginder in het
mijngebouw.

De koningin was daar ook geweest. En ze had
fij de dooden gebeden 

"tt ""., gewonde bezocht.
die nog mijngas in de longen Èad. En nu kwam
ze de familieleden troosten

Nelly hon haar duidelijk zien. O, het was een
ciroevig bezoek, in dit en andere huizen.

De lucht betrok nog me€r. Nelly ging in huis.

lr
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l/eq:ffiLialiÈslLrPe&6rgxffi9e"#

De Koningin bezoeht de routlendt. familieleden.

?i

De donder rateld,e en de bliksem flitste. De hagei
kletterde neer. 't Was zoo donher in de k.mèr,
ciat men elkaar bijna niet zag...

Vader barstùe in tranen uit.

- 
0, mijn arme, arrne lcamerad,enl snikte hii.

Ik ken er zooveel van, brave lrcrels, die zwoeg-,
den voor hun gezin. Altijd moedi,g en ijverig...
En zoo in e,ens neergeslagen, als ze meenden naar
huis te gaan en 't Paaschf,eest te vieren. Ik denlr
aan die twee De Keysers. Zul}<e oppassende men-
schen. En nu zitten de twee w.duwen en de tien
kindertjes daar te Rillaar.. . Als de vaders er weeï
I"^eeren is het, om,er begraven te w'orden... En zo,,-,
is er oo,k in andere huizen vreeselij,k verdriet. Dit:
brave mak,kers, met wie.ik elken dag in de mijr,
\rlas.

Nelly nam vaders hand. Juist flihkerde weer d,:
ri:liksem. En eve'n zag Nellv vaders betraand ge
iaat...

- 
Willen we maar terugkeeren naar Hakendo-

verl vro,eg ze. Ik han nu ook al meehelp,en op her
land.

- 
Neen, kind. Gij moet nog naar school gaan.

Eri voor moeder is die arbeid te zwaa.r. Ons ùc,od
is hier en mijn plicht oo!... Da mijnwerkers blii-
ven trouw aan de mijn. En wien God b,ewaart, is
wel bewaard. Bid elkeq dag voor uw vader.

In 't noodweer reden de auto's over de breedr,
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Ebraten van hst mijndnrp. [.n de konrngrn zet*c'
haar.bezoeLen voort.

De lucht klaarde op. Maar het bleef een koudc
en treurige avond" De wind huilde om de huizen.

tv,

't Was Dinsdag.. "

.-* Nelly, gaat ge mee naar de begrafenisi vroeg
vader Bronk. We tnoeten mijn kameraden de laat.
ste eer bewijzen.

Moedb,r zou bij Cerard en Marie blijven. Bijna
het heele dorp was aanwezig bij de lijkpechtig-
heden.

Vader en Nelly leonden, zoomin als vele an"
deren, in het kleine kerkje, waar zeventien histen
stonden. Ze hoord,en zeggen, dat de bisschop van
I,uik overgekomen was voor den lijkdienst. Bij dc
vele krans'en wa$ er een van den lconing en de
koningin.

En dan later stapten vader en Nelly mee in den
langen stoet. 't 

.Was 
wel anderhalf uur ver naar 't

kerkhof te Genck. Er klonk droevige muzielc.
En wat een menigte toen op het l*erkhof. Neil;.'

lroorde de namen afroepen van de dooden. En ze
echreide ook bij 't gejammer van vr,ou1^rén, hinde"
ren en familieleden.

Met vader keerde ze naar huie terug,

!\



't Waren droevige Paaschdagen ggeweest. Nelly
was een ernstiger kind geworden.

O,, toen vader weer naar de mijn ûerugkeerde,
beefde haar hartje. En Nelly nam zich tlo, **r,
g,oed en gehoorzaam meisje te zijn en een hulp
voor vadêr en moeder

In het dagiblad had vader Bronk gelezen,'dat
ook in.de andere plaqtsen de omgekomen mijn
werl<ers onder groote deelneming,begraven warerr
greworden.

Te Rillaar waren de meeste mijnwerkers, die
daar in de streek wonen, naar het dorp gekomen,
waâr het een algemeene rouwdag was. En miin.
werkers ook droegen hun makkers.

Ôveral ,u,l roà. de weduwen €n weezen ge.
zorgd worden.

En weer zwoegen ko,ene mannen in onderaarcl ,

Eche gangen, om er het zwarte goud, op te delven,

DE KOOLMIJN IN VR,OË,GER DAGE,N.

Jan, de vriend van Bronk had heel wat gelezen
over het mijnwezen, ooh uit vroegere tijden en
rru vertelde hij er van. En Nelly luisterde
gretig;

- Wel 800 jaar geleden, verhaalde Jan, woon-
de er i,n de rue de Choque te L'uilç een oude smid,

26

die zoo bekwaam was, dat hii b"'"1 
goedhoop

kon werke,, t't d"t'l;;t t;"t veel klanten herd'

Maar het hout, d;'ili;ï"" htt'd gebruikte'

werd zoo duur, ati ff"fftt' tog \tttte de smid"

zijn prijzen moest;""h""' 
'Et 

d" klanten bleven

î;!. p:: *"" lïi:;"',*l i$";;r:t'lï,f :$ond hij aan ztln
Een grijsaa'a i" Ili'*iiiË" munt"l ging voorbii

en sPrak:- . .oo werlcloos

"";;;;';Lr 
C' ï";' P"ut'mont' waar de mon"

;'ikili;fi' Gu "tlt tr 
in den grond een zwarte

;i;;i;;. Neem van die aarde' werP ze oP uw

Ïraard, bestrooi t* *"t water en steelç ze aan' En

;iff;ï;;"ilbb"; om uw ijzer te snielten e'r

Î"-tig kunnen -werken'
D; griisaard verdiween'
,É;f;Jb";"* 'i"i ""u' 

de- aangeduide plaats en

deed, wat d'e ;;;d;li"g- ht.m ^t"e""den 
had'

De zwarte ""'d" 
;;;;J;;"h"'is en -ga{ 

geweld'ige

ï;i,;;. H"'"" 
'i.U 

,ii" """a*t 
geheim en werk-

te heele dagen tn k'"Lg nog Tn'e:r 
klanten dan

vroeser. Maar t# l"tt;;n"t-?g"i* uit' En iede:

wildle van die "t;;';;;;t" 
H'itt"' er bezat' 't'Was

;ffL*i'î;;t de eigenaaïs van den srond ver

il;.î d;"-àL it"*tu"re zwa,rte aarde nog weg te

halen. Z" t'o'*dlî"tt" ù""9' om mât vereenigde

kraehten d" *tt"i"'k*l uit den gÏ:"d te halen eri

zoo ontsto,,a*'"Ï'Jl'"t rt"AÀilnen' Naar Hul;
2i1'



loe noemdG rnen de,brandilof ,,houillc" en de m'ij-
nen ,,houillèrce".

ff{ui gt".f echuinsche gangen en steeds geraak-
re men dieper.

-.Dat 
is misschien maar een verhaaltje, zei

jan. Men weet niet juist, waar de ontginning der:

mijnen begonnen is. 't Schijnt wel, dat het in ons
l,imburg was, 'b..ij Rolduc, nu Hollandsch Lim-
burg. In elk geval haalde men reeds steenkool op
in de jaren I 100. 'foen had rnen te Luik al he:
arnibacht der mijnwerkers. 't'Was een gevaarlijke
stiel. ,Men kende niet al de beveiligingsmiddelen
van tegenwoondig.

- 
Er. was toen ook grauwvuur? vroeg Nelly.

- Ja, in die vroegere tijden had men natuurlijk
ook last van het grauwvuur. En in het bijgeloof,
dat toen nog overal heerschte, meende men'dat
booze geesten zulke ongelukken brachten.

Men mo,est het grauwvuur bestrijden. En dat
gebeurde op zonderlinge en treurige wijze. Ei'
werd onder de mijnwerkers geloot, om een ,,peni-
tent" aan te duiden. En die ongelukkige moes;
dan in de rnijn waâr gas van grauwvuur was. Hij
droeg natgemaakte leer'en kleeren en een masker.
Hij kroop door de gaanderijen en moest het gas
doen ontploffen met vuur. Ge begrijpt, dat zoa'tt
arme penitent dikwijls het leven liet. En gelukt.
hij er in, de mijn te verlaten, dan was hij toch ge-
woonlijk verminl<t en gruwelijk venbrand:

z8

*- Vreeeêlijk, zoi mooder'
I - il;i;;'k; irachtten ook de lucht tur

euiveren door te "wtti"t 
met natte doeken' her'

narn Jan. W"""""' îl; """ 
't werk was en blau-

rve vonkies rond d;-l;;ptl..zag 'schitteren' 
wist'

;." Ï;';t "t" ait g"""àtriil gas tond walmde

En dan werd het ;"î**tl"t"t'luoht' maar dik-

wijls had ""r, 
o"tplofffi plaats en vielen er doo-

cen en gewonoen, vô6i ie mannen de uitgang

;";.ùï h:"il;; pil*iit' werd een mijn voor goed

verlaten om het g,lut*uut' De mannen durfder'

;;';;';;;'- il' ô-;;t 'oo' horten tiid 'rqas di
arbeid in de "'ii;; 

-t"" 
""h-t" 

slavenstîel: Y-ô::
iiiq-ô *.btoikt" *"tt veie kinderen en vrouwen !n

dr;li;;;. Z' r"-"den zich voor de wagentjes

en trokken die i" d" do"kere gangen voort' Een

i;;;;;" knapen wro'ette toen in de mijnen'} zo'o'

wel 's nachts tt' o"t' ius' En die jo.ngens w9r|1e'r'

tien uur achter "}k"";''btt 
alles is ntt gelukkie

veranderd.
--ô'îLn begrijpen' dat de mijnwerkers in

vroeqere tiiden itti'g""*vuur als een boozer'

;:irï.J;;;'n' ;i"" lang kon het verborge'

rffi!::trïïxl*"*tilil:ïil,ïtJ'iïî1
il:;i.'* ill'i;;; ;o"t gul"ii"n insto't"n' vult

de gangen ** ;;;t' let"wonàt' brandt' doodt'

Dan sluim"rt t g'I-;*ot"toye*I h"sgLtijd' 
Mer'

praat er niet ;;;; over' De lucht liikt zuive''
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Maar op een kwaden dag of in den nacht open-
haart het zich weer en slaat het dertig, honderd,
drie honderd kloeke mannen neer. Ja, zulke ram
pen zijn er geweest, in ons land en in andere.

Maar men bestrijdt het. Men verlucht de mij-
nen veel beter, we hebben betere verlichting en
voortd,urend zoekt men middeien om d,e veil.ig-
heid te bevorderen. De Engelschman Davy hee{t
e en groote weldaad aan de mijnwedrers beweze'n
ioor de"uritvinding van zijn veiligheidslarnp. Vroe-
F{er werkten de mannen bij kaarsen, fak'kel.s,
vuurpotten, enz. In onze Limrburgsehe mijnen
lqomt weinig grauwvuur voor. Men meende zelfs,
d.at er geen was. Maar helaasl we weten het nrr
beter. En velen onzer voorgangers hebben het
ieven gelaten door overstroômingen en instortin-
gen. Ook op dat gebied is er groote vooruitgans,
rjanlc aan de studie en leiding van geleerden etr
ingenieurs

En in vroegere tijden had de mijnwerker met
zijn gezien een ellendig bestaan. In Henegouwen
e.:n Luikerland leefde hij in een krot, met riet ge-
ciekt. En een schrijver uit de jaren 1700 verterlt,
dat de mijnwerker thuis gewoonlijk slechts brood
en water vond. Een stukje vleesch was weelde.
Hij rusfte op een slecht bed, dikwijls op stroo. Er
was toen zooveel steenkool niet noodig.. En de
rnijnwerker liep .soms maanden ledig. En toch
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bleef hii trouw utt i" mijn en zijn kinderen srn.
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al te vroeC _- iJ hetzelfde ambacht'
=-" - pJ i.'uut" ïij ttt' nu beter' zei Bronk' en

,""r"a""- f.*k hii naar de gezellige woonkamer

van zijn gerieflijk huis'- 
b,-ja, stemde Jan t.oe' De goede loone''

i"LL*" ;iji*",kt" Jan tll* zijden' Maar onz'

"tt"ii -"g ook goêd betaald worden!"' 
Er-aut i"l i"der wel met Jan eens zijn'

ËINDE.


