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Derde druk Nr. 83

OP DE HllllGE UEHEIT

I.

Pierre Lebon wâs rwaalf jaar: hij rvoonde te Lui!...
Vadâr rvtrkie daar in een sraalfabriek. en wrs vrn 'i
E.org€ns tot 's avo,nds wcg, wJnt de fabrick itond ec r
heel cind van dc stad. zoodat vrder's middags dt.rr bleei.
Pierre en zijn zuster Bl.rnche, die trvee j;rar jonger rv.rs,
grn$fi nog na.rr school. Mo.eder zorgde dat ze er ncr-
Jes uitzageû: eenvoudig maar zindelijk. Dar kostte hi.rr
voor Pierre nog at wlt moeite, want hij was cen levcn.
dige. wilde rakker, die
de En dan mer bevuilde
krpam.

't \f,fas tegen Kerstrnis. tocn rnoeàcr Lcbon ecn tr€u.
ouders leefden nog en woon.rigen brief onrr"ing. Haar

den tt Herstal.... En nu n'ls haar moeder crnstig ziek..,

dikwijls allcrlci strekgn uithaal.
of gescheurclc kleerer naar huis

Vron$' Lebon besloor haar te gaan verplegen. Halr mr,r
keurde drt volkomen go€d. En hij wist dadelijk r;rrrl
met de kindcren. Blanche kon mm moeder rneegà;n,

-3-



Her ryrs ecn k

n

cn zou te Herstal nog
om

heelind
de

strg
er€
ukk

crn
ced

dr

docn. m

een
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Gistercn heb ik Llw broer nog
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Wel tri'intig Hij rvas de oudste thuis en ik
clc Jongste...
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Pierre moest
'voerder vertrok.
l"ouis en tanre

crg wachten
had hij cen

tn een

In zijn
. tot dc vrâcht-

brief voor oom

rder laadde zijn
allemaal bood'

àie nabij of oo'k

berb
zak

Charlotte. De vr..-chrvoe
rvagen met pakken, kisten en zakken,
scbappen uir de stad voor de menschen,
op de Hooge Venen ryoonden.

Eindelijk was allcs klaar. De oude man spande e€tl

zeil over den rvrgcn. Àchter zijn bank. had hii tusschen'
dc zakken een plaatsje gemaakt en er een dikke paarden;'
oeken gelcgd, Hij wenkre pierrc en zei:

-* Eerst kunt gij bij mij op dc bank zitten. Mrat
het is een lange rit naar bov,en en straks w,ordt
koud. Dan kruipt ge onder het zcil, tusschen de
en draait ge u warm in de dekens.
windje bij u.

Twee paarden werden door den knecht der herberg

Pierre zar naasr hem. Het tochtje op zoo'n vracht'
wagen lachte hem wel aan. Eerst reden ze door de stad.
Doch weldra was de wagen buiten op een eenzamen wEg'
die nu daalde, dan klom.

den sal gebracht en v6ôr den wagen gespannen.

- Nu zijn we weg! sprak de voerman

* D_e.voerder sprak riiet vcel. Hij zat meesr in gedachten.
En Pierre keetc rond.... Maar *", ,r.rp de wirld nu nij,
dig in zijn gelaat! Dè knaap dacht nun h., warrn hoekje
onder het zeil. Hij vreesde echter voor €en flauwen jon.
gen gebouden te worden, als hij er nu reeds wilde nes'

Dan kan

het fel'

zakken '
€r g€en

').

telen.
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rloe l.rat karr il. lli I rni;n oont zr;n .' v roeg Pier
ftl.

uit

krijgt er e€n roodcn neus vÂu €n sfriks zouden de
ncn wel in uw oogen springen.

grl
trâ-

Pierre liet zicb geen tweemaal noodigen. Hij liet zich
van de bank glijden en draaide zich in de dekens onder
het zcil. Necn, hier voelde hij den wintd niet. Het was
er heerlijk...'t Rook er rvcl naar ze€p en pctroleum, en

nog andere artikelen, do.:h daaraan stoorde de knaap
zich nict. FIij lag te denken over vader en mo€der en

blanche cn de grootouders te Herstal. Dan over de Ve-
nen en oom cn rante. Hij luisterde naar het hoevegetrap-
pel, het geratcl dcr u'iclen, het gepiep vrn een as, Pierre
begon wat te soez€n.... Hij kreeg waarlijk vaak

Maar de wagen stonrd strl.... en Pierre werd weer

mer zijn... 'k Ben aan dien rvind gewoon... Ivlaar

helder wakker, roen die vrachtvoerd,er hem riep.
was nu gelreel donker.

- Bij uw oom? O, neen, nog nier

melk. Dat zal u deugd doen!
Dit voorstel beviel Pierre zeer. Spoedig stond hij op

- O, dat wordt rvel rien of elf uur..., Het is heel
ver !.. , ..

Picrre trctsecrde wecr de koude,..
r.'iet lang of de vrachtvoerder zei zeltz

Maar hct duurde

Nrulp tn uu' nest.lc... vriendl Het zal daar war.

Het

- Zijn w

IvIaa r
wlrme

kom

Jongen.

uit uw hoekje en drink
eens half weg!...
een flinke kom
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Coedcn avond, Joscph, grocrrc zc. Ce zijr niet

rr'.rt is hct koud. lk zit haast ttt
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En Picrre sc!:rirncli zich ci.rr hi.j harr voor lcn heks
h:d gchcuden. De rcizigcrs poosden ecn ku...rrier. -{-oe:
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- Bedaar
niet wakker

maar, r'ricnd.lc. zci dc
roepen, €n nu mo,er ik

mrJ

ben
maar uw hand, ventjc,

uw oom Louis. Ha, ge

dat hij op rcis rvas.

rrragcn Stond 1e,en man

7.el

komt

\Ve zijn erl.,.
Pierre herinnerde zicb

civer de bank. Bij den
lantaarn.

- Geef
rielijk. Ik
brzoeken?

De 
1oer1a1 had de liedcn moercn rvekken. wanr ,ze H

lagen al te bed. En dan deelde hij hun 
";;;, 

;r, ii; ,,nr{
passagier had. Oom en rânre waren du, ,..,1, ingeii.bt ,{
En de broeders urn pi..,*ir;rl;;-;";;;';; )iï'I",*',

- Kom maar gauw in huis, zei hi j. rt., uri.r, fel.;:.ii,lr --- -_"J' :::!r ante was eveneens opgestaan en r;rkcld,e hct .vurrt.l
t'an onder de asch in den haard, 

- 
n,.::ij

wet, is a* o,ir'n;,]1;;' v(oos Zr€ ren zePi1le op elke wang. Zw,n lanse reis in rtio k'-rËrre oP elke wang. Zw'n langc reis in dig koudc,....'ï

-:t:.t. 
was stapcrig €n wac verdwrrsd. Hij rvisr niet I

Xnr,.-zeggen. Toen,ba;rlqie hij dcn brief uit a.n raklr-ij
Oom Louis las dien hardop. 

---" -", vl'r'r L'r! -"' ''r.; ':i

: Jt, 't is zooals d,e vrachwoerd,er het wrælde;' .J

T:'l:.,1û op..Zeker moosr se war bij ;;; ui'ir.",^rr",'.;neke! Maar gij zoul:l'' T.itr grj zoudr .beter in den Zomer komen. hi I&een, tijd is her hier g.*.raig'k; il;:. ï;;r;; ,ï
van benedtn. .i:-__ _rrrrssll.

. -.F: is hier immers njrr ,.,oor zijn plezier. marr o{n
dat zijn moeder van huis is, sprak. ,îr.. .:.

t0 *
liggen nog

yoermar. Ik koa'l
rr wel schuddenr"j

.- Ja, en ccn

bij het wil.
i Jntc z€ttc

mcnsch rvordt niet juist ziek, wannecr

gâuw rvat eten klaar. Nu, Pierre, on-

l-,lddcn een zoon en een dochter. matr
getrourvcl en \r'ocnden ver benedcn aan

-t
'. t:.n

met e€ll ^i,

ons €eo9':1

ci;rnks zijn siaperighcid, l:ad er u'el trek in. Tante maak-
te intuschen zrjn bcd garced. En het cluurde nier lang
of Fierrc zetrc zijn ondcrbroken slaap voort.

Nu rvas hij ;p cle l{ocgc Vsncn un lret ander eindc
v.n het land, vl;rk bij Ce Duitsche grens t'l;.

Den volgend,rn morgen ivas Pierre frisscher om alles
ci'ns re bezien. Ja, oom Louis ryas vecl ouder dan r';der.
F,n tantc tclde cok ll rvar rneer jaren dan mocder. Ze

cen te Hoei en dc ander te Namcn.
Oom en trnte ha,Cdcn €en hoeve. Ze hielden twee

veel schapen, deden hun iverk

zuinig lcven, om rond
Pierrc rvas verbarsd,

crns buiren ging. Daar
strekte zich de vlakte uir. De lieden d;ar noemden ze de

Hooge Venen, mû€st men hard
all,een, n-.:l:i
.rrbeidcn en

te komcn.
ro.en hij nr het ontbijt met oom
v66r hem, zoo ver hij zicn kon.

< Fagrres >>. IJren ver breidde ziclt de heide mer de turf-
Venen bcreiken hercn, mân'f 'd achtige gronden uit. En de Hooge

tioogste punr in ons land.

die
de

al
de

lVarcn

Maas

lic'e ien en

hier op de

( I ) Nu is dit zoo ni,er meer. Dir verhaat is vrn v66r
den oorlog. Na den oorlog werd België vcrgroot mer d,:
vroegere Duitsche districren Eupen en Malmedy. Dezt

t€n Oosten van de Hooge Venen"
ll



Hoc c€nz.r.rnl ctr i'e t:l.ttetr r; lrcr .l.r.rr.; A.rn clcn zoom
dcr vlakte stJ.ln !-r eenigc hocven r.n hutten nret riet be-
O.\r'. O-o de vcncn grocien dennen, rnrgerc struikcrr, ook
wel [rerken. gcbogen clocr clen wind. Èi., *,, daar heefr
de mensch ;rrn die n'ilclernis rvrt grond ktrnnen ontn€-
nlen en rgcer ve rlndercl in ecn schrale u,cidc of cen scha.
rnclen akkcr.

Pierrc zag nrr
r'.rder, die lie i.er

Guur blics clc

rtcrk
rn

tn,
oom

.rt vond Pierrc plezit'
op ecn stuk slam vltr

clit lrnd.
ga;l n

zlboo r re st rcek

ryrs in de

grng

oYer

cl len,

ncef

b rschutri
grcnd srn.... Op dcn

oc qc

zocken
van zl.rlt

nijverheid.
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a

Picrre 21 J

duT.rnte

cle Vcne n, rrraar roclr rvilde
die de schlpen hoe detr.

st:rptc
I'lin k

n.t;lst Lorr is, Her
\t' Picn'c. mrlr het scheen spoedig

vrcerndcling f;rmilic vln clcn was,
w'anr Dclf toondc zich den i,riendelijkcr.

ocn ze op e wererl, zochr Lcrris
cn

rr'ind

tegcn

Dolf .

rge::

haar

n conr Ïc
ffelclc er

dt hond

dc heid
takken

vlll'l
zic h

di
p;roldc ccrst
begrijpcn d

n

Jc

te

vuurt
lrurkJ

n

Ii

:tt
JI

die bl rs

ng
rk

ce
t\v.l.lgc

hou r^ilan
er bi.j ncer

ll

ecn hur vaIn

hij
rrg
cen bcrk.

Ja, ;.r, d.rr zrjn nu clc Hooge \rc;ren. zci oomLouis. Ecn andcr i.-rnd dan grndcr hél Mcn moet hetgelvoon zijÉ, om i:ier re tcven, r,ooral .r; ,winrers. Enorn dc vl.rktc rc kr
N-u hebben ",j',;;';':i,,iii,jJ ;:":;: ,îjT, iliTli;zijn er in het Vcen veel menscl:crr vcrongclukt.

Hoe dan ?

Wel, ze zonken
qn ook blcr',,rr zc tle snestl \\' I

el

!'ùlt

vrolel
ch vr.'

heeftvlcl3r

dcn:r cr r

crr'.td

bij

€tecn

de

stes cr fee

bruiloft
gedanst.

vler

vedc.ondste

gaan

hard
in de

r n eell ot

! l'l

zl

tu

st

vcrtconen er

rliOcI.!,
dootl.
rvol-

cr no'_l

rl pur

ckt'n
Fn in de

ln
wsirûl'lBc

vln. Ik heb drt nooir get,eten nla.lr
cen geschoten.

lrtt0rs

u rs.

o, cllr rn rJn ock vcrtcld....
Kijk, gin cl cr vel clat grocp.lr'

staat cen ond stecncn En daaralrr is ook een gù
schiedenis vin wolven verbondcn,

cens! vroeg Picrrt'.
t çlcden is.

op
wect

hocvc bij
ik nict,

h

.lr

J;l '

lan

hcc fr
hce

kr

O, oom,
-'Hoe g het
rn ccne( ns Winter

Vccn. 'Men dc cle van drochter. En
,rvonds werd er lustig Niet ver de hocr' ,

r.;oonde er ccn zekere Thcodoor. mct
M.iar Throrioor was <len vorigcn'drg na.rr Verviris gr

en niet tcruggekeerd. Kort na zijn vcrrrck rvas
ga;n sneeulr'en. Dc dochtcr vrccsde dar

wîS. De jongste dochtcr lachte cr beweerd.,.Zc

rnâdr om b;rar geweten gerust te stcllen.

vader te Vcrviers zou gebleveu Dat zei ze nLt

Want de jong-
stc dochtcr wilde ook n.r:rr her

of er geen

r
a

eest .om fc dlnsen. El
d wes. Ze mtakte zich

sn€euw verdwaald cn zoo ;r;rn zijn cinde geraak,
rnse.

ztJn,

Walr ge beeni vroeg halr zuster.
-- Naar de bruitoft.

Maar dat meent g,e toch I

verte I I e

ts.lu
\t'

vJt'l

t \\'ce d och tc rs.

h,rt

oat

zc deed' nu
gereed,

onr;lJu t st,

rvilt

nrct oudste rrit.

tl

nep de



we zoo ongerust zurl oÎtl'
vcrm:lkcn, rls misschien

er.

ltl

de sneeu\À'ligt tc st€rv€n.

Och. rvat ge toch in uw hoofd steckt! de jong-.

\,/eder is te Vcrviers geblcvcn en hij wacht€ft
zel
zal

t€(ug te keercrr tot de sneeuw hlrd btvror€n ls'

Jongstc zustcr wil<Je n icr lu istcrcn. 7c htd
hct feest verlangd. Ze dt':ht m€er ;rf,n htr bal

heer vadcr.

zoo
dan

nemen en veder galn

V.in hiel Verviers!... Hoe kunt ge dat? En ge

De jorrgste vertrok. En haar zuster blecf wcen€nd

.'.chter. Wcl een haf uur zdt ze dlar tot cr gekloPt werd

u ncodeloos ongerust.

rhuisgeblcvcne open. Ze hooPte

z3u Mrrr neen. het r'r'rs een

Wrar blijt't Annertc toch? vtoeg hij, 7-c zou nâar

het feest komrn.
drt Ànneltc reedsDc cudsrc zusrer schrok. Ze

op dc hoavc hld rnccten

vidNu
Hoc

stc.

c r11

gJàn

kunt
dansen rls
ge u drrr vadcr

Dc
l1 ;l .1 t

Jan

o, l.rat ons

hernam
lievcr een lantllrn

en Izcck

rrrllkt

de

tot
oudstc.

II;rrstig dced de

h.r;r r'.rdcr da.rr ztJn,

dat

Jo l'
gcn uit dc buurt.

vertelde

zc op dcn

huilen !

ztJn,
ztt

vldcrhebben !

tbrris !

Malr zc is er niet. de jongc mrn. En ik heb

rveg niet onrmoct, O,

Wolven !.... Als zc Annrrrc m.rlr niet verscheu(d

ik heb wolven hoorer

.j;rmmerdc de cudste. En niet

t4

cok nog

l.ouis.

TK heb bet

l5

Zc clecl

loo.lngst
cle

rg

dct: boeretrzoon

w.1S,

lrrcf \\'.1JIollt zC OIll t .t,.1 t t-

zock cn

.1n tt \\'
An ncttc

Jongc

trl0e t en ccrst

Ik zal het gclvccr v
. Lrt'rvccrcit .'1"

r' .t dc r ll l ltl'l 11 '

ct

rdc

Draag gij dc lrnta;'rn I

Ni
boo

vol Jngst.

çrr tl.t.rr

vlr
.t.

cindigdc

En is dat een grooc
in veel gczicn." lk

k ruts'

Jaren

oom
nret

?

meer

Wc
mln.

Slmctt vcrtrokkcn zc' her hrrt

van de hoevc rv.'rs ecrl clcn nenLlosclr

D;.t is ccn oud verha;rl r"rn rvolvcn,

boercnz.oon een gerucbt'
- Ànnettc. zijt gc in het boschi ricp bij'

Mrar een gebrul 

"llt'n 

;rnrwoortlde' Dc lrocr lost':

nvce schotcn. -I.orn *r, t"' stil in het brsch' Dc jong:

mln nrm dc l;nt,rarn crr ging kijken tttsschetr ae u11-

mcn Het rncisjc volgclc ttcm"' O'- tcen ztgtn 7'2 llts

vrceselijksl,.. Een froip UtUloecle flarden vrn klecren"'

gebeentc cn dan twee'gccloodl lo.lven' 
Aan dc ovet-

hlijfscls der kleeren ,"gi*' meisjc d;rt Atrnette hier ver

scheurd wJs"" W'rt rveendc en Jamm€rde zel De iongi

man moest h"r, ,r".' huis gelciden' Eenigc drgen l'rtt'r

rverd in d* ,n.,u* op f"t J"n htt lijk van Theo<loor

gevonden'.... En dc menschen zeiden dat Annctte g't'

straft wrs geworden omcJ;rt zc geen ccrbied vcor lr;r'rr

vader had betoond, gij het boschje wc.rd ecn kruis ge-

lel ler bcrinnering 'rrn Annctrc met rvie men locn ool(

veel medclijdcn brd'
ooni



I orn nooll .l.t n

tr tet rn ec r.

Oom dccd nog .rnderc

Michel>i. Dat is

ts

J;r.. En nu vertcl ik u ùen \r,rre grsclricdcnisl Ecrrzekcre Michcl S:hmidt, van Jalb;rv, w.ls op een trt/in-tlr;vottcl ook vcrclry.r;rld op. hur u.on. Hij verkeerde in

rel -

Ecn b.rr;rk, oomi

l,t:or:1 .rngsr.... Hij planrte zijn stok in dc snccuw err

ycrdg'aald, rn.rar hij ool. ,icr,i

I

den dc mcnschcn vccl te voct. Ntr zi.in,.-r trcrnen n;l.lr
Malmedy. Mont.joie, Frrnccrchemps. Eupcn. Vcrvicrs,
Spa. Michel in I 819 En zi.jn zoon blcef d.rlr u'..r-

ncn. En n.t hr:rrr ccn kleinzoon \'tn Schmidt. clic.'r
nog is maar in geen berrk

Picrrc luisterdc gaar n.rar die verhe lc rr. Oonr
telde ook dat dc vencn
eit in brrnd kunnen

J

J

hecte Zorn t'rs

Zoo'

riat dcnncnbosch. lk rvt..t hct zao gocd

vcrha len stierf
zlgers....

ginder Lrovcn

hoogste pun
rnet€r bovcn

hij,
he

7-eg

ce
een

ak

.icrcl vijf
,st;Il t il u

oudc lrar

Cn Ze\'r.nttg

Kijk, zer heer

vlltl
mecr.

ken

ne

bi

'cr

vcr -

7.t ttlzec ,

naast dlrr;l:]

dc

cl

r'r droog
cl cl u nrI
soldarcn

1t).t

ciagen cn nachtcrr .lchtereen llrt
Luik kunncn u'ijdc grrchten sr.rvcn fl hct hrandcn C

gedceltc rn zoo stuitcn zc bct vuur.

{l
lrnl

'." .l I

ro

Tocn her midclag rvls, eing
halen. En hij vroeg a:ln rantc

Pierrc l'ct voor oorlt
oni ook in mo

:ft0tl

dcl
ecl...

tr'

l{"' n nriddlgm.ricn. Nu. tlntc vond drt
Om een uur of drie drcef oom de schrpcn :il.rr derr

stll Toen'rverd her rv;urlijk re koud op de vlrktc, en
Crn zat bet drietal bi.i dcn h;.ard, w.rarin hout .en t-rrf
hrandde, rurf uit het veen gegraven cn gcdroogd.

Pierre mocsr r,.rn lruis verrcllcn. fulr;r men ging vrc.et
slapen. Pierre dachr aan zi.jn ouclers cn Blan.:hr. cn hij
btd vcor g!octmoeders' genczinf,,. M;r.'.r hij prinsde ook
,r:rn hcr kruis bi.j hct dennenbosch... .ran dc gcschicdenis
v.rn dc arme Annette.... Hi.j zou dat kruis wcl.eens wi!-
len zien

rl) In 1709 zelfs den heelcn Zomcr.

qo
l,elcofdc rrrr God hier te koni.n ;;";; ;;;;-;.;_schen rc hetpen .rls hij gered rverd. Mi.;;i'r;;;;;ï;"
luisten \r'cg cn hij l.crgar zijn beloftc niet. Hij bouwclecl.tar rvr.rr hij zi.in stolq gg2s1 l:rd, cen houren barak. I,r,:iir: barak.l:ad hij een klok. di: hij bij snccurvsrormenetr rnist bi.j tusschenrioozen luicldc, om 

'crdr'laldde rei .

;"^1.:: 
den-.rvcg re roonen. OoL. zerrr hii bct lichr voérrct rr.rm. En ieder in clen ornt'ek ,pr"r* .i'i",;;;';";-;.l'rrak Michcl.... Drr rvrs in !::r .i;r;rr l g0tl. In l g01

]1,.t, 
cr..cen zckcrc rciziger Fischb,rch uit Sravetot

,,ra.rr ntJ ook rvcr(i gercd. En uir dinkb.r.rr_hcid lier hij bij cle b.rrak *,, k.p.l ;;_; i;";;";;rroS.zier. Z.ii is rocgcrvijc{ .rn On"* Lievc \r1çurl,. Vroe-ger brandde op die krpel een licht. Mr,rr .i., to:n reis_

\' ;t n verdrv a:r lde

het de <<Baraque

Belgiô, zes ho1-
de

stcenen gcbouw cn cr n kapel. De

t men. Drar

verdwenen.

r6

(cgcn s v ielen.

l7

tot de Hcrfst



lntusscherr z.rr oom Louts rn hut b'JnttJ
rv el

r.rv rk ke

hlncl
herdcrrr'erd

het rt le.

onc,
ec n

ïitu
,-lc h

rlircrvr'

II,

uit dc buurr blijven. Oorn kon

Hij slicp in. D.rt

mtt

bcnr

rle

gcbcu rd'e

Picrrc lrlcef nict.rlle <1.rgcu zcol.rnq bi.; oonr,:n iJe
l-udde, rl *'.r-. hij nu ack be'riencl m* Dotf. den hond.
M;urr hij had qcn rc cn<lcrzcekenden gecsr om llrij,lop hetzclfdc plckjc rc l,crrocv€n.

Hij rvandclde ror ;r;n dc < Bar;que Michel ,) rn zrrlcll.rr r+'.rt vcrdcr dc grootc bossch,en. Hij clcetl lncler?
tochtjes. Ma.rr vôér clonker rr,.,s hij llrijcl binncn, ry;rnrhij had onrzrg voor de koucle...

.lckeyn midd;rg bcsloor hij w.;rt vcrder re rrekken.,.,lj 
;vil,ac 

het kruis v-,n Ânnerre zicn... Hcr stond gin-

zorgde imnrcrs goed voor
beele

Eensk laps de

zuner

rijd.

e€n

tc

pooten ol'er dt \'.1 n

hij

slapen la ren

1

rr rC eB

an

hi
gaztJ

lve

gr
ovcr
krijliever

bcid:
goed

gctvillig
hijktc eerst

hecl cind

nlJ.l verdicn r
om oonl ecn

hem anders tcrug rcepe n. Zoo vtng rell mec.
ztJn

mecr. Dolf.
schrpcn. Zoo

hem wekken.
* Wrt is cr Dolf i vrocg Louis,
Maar dadelijk zag het. t Was flink .r;rn sneeu-

lvcn.
-- Verst.rndig dicr. ge p;lsf betcr

her,ler. tlic toch rvrr srhrok , Zicten
! crrJsscn door cen snee uwstorm !

Louis rr.r<l buiterr en kcek rond.

op dan ik. zei de

en lne

- De vtaktc is heelernr.rl r+'it. mompeldc Louis. Er
de wind srcekt op. Het rvordt cen slechrc n.rcht.

Dolf lict een brornmend gcluid hooren.
Wac is er tochi dc meestcr. Ge doet z6d

vreemd... Missen w.e cen sch;r;rp misschieni
Louis lier n blik ovcr

ccn

om rvilr.ge mc den dc hr.bheni Wc gaa;r
narr huis en gc

.t.Nccn. rnis.scn er g?cn, hern.:nr Dolf, u'rar-

plr.rtsje bij dcn
gc!

Lotris vcrzlmelde de rroepcn: stipten dc dic-

b:rerd. Dar

Ttnte Cb;rrlorte stond voor

Dc hond wreef
clc n b,r.rs, orn

cler heel ver bij hcr dcnnenbrsch. Drt boscrr ;"; i;.,tr onderscheiden van clarr. De heuret wis grJulv en [re.
gczichc. door nevel bcperkt, M;r:rr picrrc mcrnde d;rr hij
<ic richting rvcl kende. Hij zci niers v;n zijn plan ar:rtante.,.. Oom wls bij de kuddc. pierrr vrecsde dlr tln-tc hem den tocht verbirclen zou... Zijn gcrtcten was rvrlr:iet heelcmarl gerusr, m;lr de kn.r;p mr.rkte zich zeLtwijs, dat hij roch geen kwr;cl dccd. Voor dcn donkcrzou bij,rl lrng terug zijn..., Ën hij zorgcle wel in gcenturf put tc verdwelen,.,.

Pierre oen groorr bo,:ht..... Dat dced

lcrrc tochr ovri'

dc kirddc

het veen aan.

l8

dc deur en ilep:

r9

het r.r.rm. Ze kw,rm l.rn



ls Pierre bi: u i
O God, gevc' clat Doll tr clett weg [.!l'l 1{'IJZC!l

sprak tlntc Charlotrc' half u'cenend' Op het vecnl

--- Kom. t o-, ni.i hrt ergste denken' bcmoedigcit

Louis, mrar ook bij hem bonsclc het-h;rrt van angst

Mct bcvende hand st;rk Ce man de lantrrrn lrn'

-- Ncem nog dien mlntcl v;rn mij tnte' zei dg 1r1sttl\r

VoorPicrrelGoclgeve,cllrgchcrntcrugbrengtl
Dolf rvas "u"i'n' 

to'n1ii z'i'in meestcr zag' FIii

kwispeldc met zijn staart elr rracl rccht de vlakrt in ctl

ruees detr wcP.... De wind gicrclc ovcr dc Hoogc Vcneit

En de sntetrlr' loti in dikke vlokkcn over het wilclt

land...
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rte

en

keek dan om....
volgen.
n het dier

€n

te

ko
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ne3 n N;r
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en middag hcb ik hcri
t thuis? Netuurlijk rriet'

zal wel dadelijk oPdui'
n

Hi

stal.

( ust,
cen

En
put va

br- cind van lruis.

:r:rp had in de

gcen.
ccn
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Jâ'
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kru

kceren.
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toen
vcrtt

de

de
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den-
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kruiste weer,

de

IK
gU voorwas

ut?
alcn
liggen

r
ik

rtl

rre
rLc

vroeg?an

dat
de \vtt

cr

klecd bedekt.
Hij rvr';

veen gegaan

Dc hond
Was of hij

:1

cen

Pie
zcc

a, ik hcm ver- CjOm

zich

lcurgcsteld.

t.il
zclf .staan. Eerst een lantrar halen.

vrouv/,Ftrij vertelde aan zij
n

n

Picrrc, wcl
niet meer gezien. Is
vermtts ge cr naar vrai
ken...

Louis verzorgde vlug dc schapen ep sloot dcn

crrc noq buitenl vroeg hij.
vaar mxg hij nu drv.rlcn? Ik ben zecr

w':rdt 266 donkcr, O, als hij mrar n

Ir,...
Zoo dik ligt de sneeuw nu niet"..

-- Kijk e€ns wrt vlokkenl
Louis trad buiten.

Pierre, Pierrc ! p hij zoo luid hij
Maar cr krvrm antwoord. Àtleerr

gon te huilen.... 't Werd noodweer.....
Dolf kwam om den hoek van den De hond

o, het om Pierre, dat al zoo deedt

de baas. Weet ge meer dan ? Jr.
moet zijn.... O, Dolf wildc nrar de vlakte! vervolg-
Louis verschrikt. Als de jongen ma,rr niet naar htf

ls.

liep een eindie heen

den baas noodde, hem

ga mcc. zei Louis, rls

ong,€

ret t)

Pierre wrs reccls cen hecl

çlokken ',,'ielen- Maar dc kn

nenboomen :rl bcmerke'

krn
weeren terugkccrcn er wdt sneeuw bliift

Snel liep bij voorr. En hij krvam arn de boçmen
dacht hij.

klcin bosch. Het
zocht naar het

- - Dan ben ik tcch

lne nlct
Ik rnoct

zc nog hcel goed berciken cven hct

mct
maa

el nlrr huis tcrug

nog op ,len vcrkeerde Plaats' Of

g.iuu".n hebben, sPr;r1' hij bij

droeg.
20

hoe de hond zich ge'
2l



Ptcrrc rr'cnddc z.r

lr:rrdl En cle ganschc

blies de knaep in he

tenwind! Hij girrg d

dus om, W,rt
rs wir. De

or mer!{ en Dc .j:ngin
Ecn korrdc snijdcn<le Ocs-

been

rnilâr

hct .r i

op cn

ecn
't

nu nret ;rll ccn rooden
k rccg

in ctl

hccnreis volgdc idai

oogen. En rv.rs of lnen
zijn voorhoofd, zijn ooren priktel

a;rn de turfputtcn rv

trouwens ll genoeg

Waar nu htr pad,
het t meer.... Fict heele vcen vorrndc

jcngen rverd barig.
com vt'rtcld had.r

I
waren nret gcvul<.1,....
ls lrij er op sr:rpre zonl I 14'cg.

Pierre brak een stok uit
tend vooruitgran en zoo \r,

ru

cte

o, ik ra:rk bcsr thuis. sprrk h moedig.
D.rt is nu een ctht ;vontrrur! Wat
luisteren als ik het op school

M.r,.rr irij ooms
Ging hij rvcl dc .Jutstc

hccvc niet mccr cnderschciden.
:c richting nu er geen pad w'-.s

\vJngcn,

lerrc
Irg
zag nle

e vl
ecn

cht
hij

ij da

dic

r r'usrchtigc blank

slijh
irrd, juisr lls moer;rssen, Z,
En dlarover 1.,.g snceurv.O,

n hcestcr. Hij zou nu t.l;-
n of hi.j op harden bodern

bleef.

l.l. \T J t
llen dczg

ecn rvijde
rvind, die

vricnderr
vcrrcl I

kcn
tn l1'-1S

car hem lciddc?

op......

vlakti

I

spelclcn

hij op dc

sncruwdc
rvin cl sr.rkw

t.

cl

t
o

ck

.l;l

gc

lakte
gcla;r

neus,

mer

ook
ln

trùocll
'rtln

Dc
v.'tn

lgn
ctl

J;r. ja, maakrc hij zich rr,i.js. Het i.s rr.'ar dien kant

Ma;rr d:rt rv.rs moeilijk tc bcprlen op
zonder hcrkenningsteckens. En cl.rn <je

l..r;rchtiger werd.....
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.rclertr.crr('11rct voorurt cn hl.lgdc

clr sclroolk.irner.tden nit'r

licden
teidever
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iep hij

hij n;r,rr

rnccr.

deed bcm plotscling siddercn vJn .lngst
h;rdden Ce gedcold, Michel

oom en dc lndcrcn. die

gclijk Thcodoorl En zi j rvùrcn groù-

en

ln

Picrrc

ie;rl
ind !
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Oom.
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I

eindje
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Blanche ! Hoc
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Hct
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Fischbrch.
<ic sn ecu ry

re sterke mannerr I

bcgcn \vcencn,... tn
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w

tc

ztJne voetcn omknelde. viel hcrn zw;t;,..
En die En de koudel

Nog sukkelde de kna;rp! Toen kon" hijccn

O, het strourpele-r rl:

zi.jn ben.ruwdheid.

ntet

11';rarvlln

strcrvcn,

neer, , ,.

zag en

rels
jven llggen,.... D,rn

En het u'as of h
vecl bcroury had hij u over deze

Hij mocht b

Pierre kroop wecr rccht,.. Malr hecl lich.rarn
dccd hem pijn..., De knaap brachr h:t nier verder d,rn

Her u'âs eensklrps gcheel gcu'orden. Dl ston:r

schrcden.... Uitgcput zonk hij terug in dc sne€urv.

Vadcr, moeder! kermdc Pierre.
O, wat

Blanche! M;rar dc knaap lxrd zrlfs de

vecn verongelukr s

k
!En

lls zc het hoorden,
ztJ\7

ntÉ:
meer. om claarovel door te dcnkcn,.. Dc snceuw bedekrr
hem..,. En'r was den rrmen z\r'erver of hij zarht in-



slicp..... Wecr verhref

Dolf blaffen i
Was n tocb op hoeve bil
hij in bed i Had gedroomd
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rJreC
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WJbe tc r.

dien n;r1m....
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d

rcik ten['re

rls

Pierre I larnp voor hct raJrrl gezel

'rvees her licbt der hoeveust

f la rr {,','

if...,$i
dcn

aorlltr rcl, . .

Jr.. . . St;r op

bervr.rstcloozr' 't
tusscberr sor.rk

ds.,.

rt.tlr huis.
hcb.... bijtij
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t;rnte!
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ert€eldc.

dicr.,....
in dcit rnuil.

jc heen sukk

krrrcli
h
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I
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toch rv.r t

J

rl:ui
<iat

gcvoil-
drr. Het rvls uiet vcr terzijde

Kunt gc nict me.-r

volgde dc herdcr. W,rcht curs .1t

Hij boog zich cliep crr den

z
kscbro\T

cf\l/rc

ik
nd
Jrc

u gcvc

. cla t tv

i t leck I

sn eeu \\' . En tn Pierrc schreide weer'

vee

dzi
t

o

o
hc
G

oom. wJar tr t' rt stlmeldt tl r: klrl;rp
Maar nr: dr.:,tg tt

e11

rki nra r lrct kruis van Annette".. vrn dc rvolven. .

Darrheenl Een gcvrarlijkc pla;rtsl ht die geschic'

denis u r hoofd?tn
Trntc had voor w;lrnr rer gezorgd. Zc hielp

Pierrc te bed legde een warmc kruik :tan vo€ten,

't Duurdc lang of de knaaP slieP vrsr'

Louis v hoe hij hsrn ontdekt hadl Dolf kreeg

vrouw cen flink maal, De hond had het ver'

want door hem wJs Pierre van den dood
's Nachts 4roonrclc Pierrc rv;rt luidop. Den volgcn<lc:

d;rt ikrrk,
tc

n....
jda
zelf .rl

en ztJn

Hii

vln de

dien<l, gcrfq.

ldb

jongen I

Louis, door dtn hond gelerd. haci zijn ncci.;c

rntc
..r'uIS

a?-
ô-

h;.i

dan.
n ;l .'. r

lt.

tel gcbuld.
Pierre kwarrr mecr en mccr b kr;rchten, nirlr moe!,;

roch nog steun zoeken bij oom; worstcldc krrchtig

dcn storm.
Tlnte Ch;rrlorte had dc

Als cen vuurrorcn aan dc k

wcg door het væn.
Eindelijk, cindeli k toch.

Dclf blaftc v om de bazin te meldc.r

rllcs goed rvas. De I'rotlw oPcnde de deur'

dc vermoeiden her

Hebt ge Pierrei rieP ze'

J;r, cn hij is gezondl

God darrk...
Zt toch roen ze den knaap zaç, wat was hij

vriendelijkzoercwoordcn. ' ) - O. ik zal hct nooir meer docnl bcloofde hij' Ik

Probeer ccns ga.r ii.
zaL steun€n... Dolf , bct ,lrcht, trourv

-- Louis hing dcn hoird d* lant:arn
l;ielp dan Pierre, de voet.jc r.'oor vost
Maar wcldr;r lukte her L-erer l.rn de hand toch vÀn oonr.

Dolf rvecs dcn weg... D vcrrnecd zorgvtrldig dcre

tcputlen cn moerasscn cn
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n u'rs hr.l f ci l{r1 nr<':ist rn hc,l lrlrl

ls bet nog natbti vroeg hij, toen t;rnte bij
srond. want bij zag, drt de lamp nog br;rnddc.

o, n€en, her is el negen

er is zoovcel
c hoeve heeft gevornrd. Daardoor'

sn ecll w

kind co dicht bi

uur, antwoorddc
gevallcn, d.rt zc

ls

weg,

nog
\va!

in brris. Oom is al bezig o.m de

Op Kersrmis Pierre o,ok te bed. cn pas m€t Nicuuu

;aar mochr hij ir. Dc postbode bracht juist ecn briei
vân moeder. Deze sch re dat
Ma;'r dc goedc moedcr gi er re Herstal

grootmocdrr hersteldc
vermoedde
den dood

rnorgc
ven.

vcr korrd':n.

hcrlr

vrouw. Mlar
rond dlnuur

sne€uw

de

e?.1

hel
f,'

n.

donker
scbeppe

l.rg

eru

nict boe haar ei

geur€est.

ef

nd
7.

tevlak
lVJS

le

k

gen .l

rs er

den

nlet

!s

err zat.voor râem. Hecl dchet

delijk

In den namiddrg kwam v;rder waarlijk her huis bin.
neng€stapt. Hij rvrs mct r{en trein gekolnen rot Hokaï.
Verhôugd begroette hij zijn zoon en familic. Maar da-

vroeg hij toch of Pierrc ziek was gew€est.

Vader hoorde alles. Hij schrok er nog vrn.
-'- Jongen, nu kent gij het Veen, sprak hij. Ma.rr

De postbode hoorde nu ook het verhaal.
Het kruis van Ànnctre

Vô6r rwee ja.ir'wierd hcr door storm omqe\r'orperr
cn her zeker in den bodem gezonken.

[:lan
tig gezicht.

. De zon l'rlcnk op de sneeur,r'. Her een prach-

mecr,, zci hij.

lag nog

26
27-

mogc het
ge niet.rll
ter nJtr d
crat gc nie

beurde tt c;n

kunt. Ge zijt
irlÎt t'in u ll'
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de waarheid.
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ta
zet

les z
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soms

rr ! Gc weet nu drt
overmoedig' Luis-
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e heeft u
I
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U
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gezegd

Vadcr
Picrre bleef nog

l:em

bij oorn cll tJnte, Toen nanr

Mocdcr en Blanche waren
ecn

wcc r

week

rnee.clc

.l r

\rocrmJn
terug u rf Herstat. Zc kendcn door vader de vrceselijke

I g m€t Pierrc

geschiede nis.

lr oc

den

o, kustc moeder hllr kind Ze krceg het

ls uir dood terug.'
Marr wat later strrak ze eeîs lrecl ernsrll

Dic krrstc zijrr goede moeder en bcloofde

best zou docn om voortaan gehoorz;llm te

rnnlg

drt
zr.tn

ztln
nrc:

)u
€n

ntecr roekeloos te handelen.

En toen mocder later oom en tante bczocht,

ze lang den trouw€n Dolf.'
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hij

)v.rn hlrd rijdcn. Wrs hij mst dç sJt€s utt, dan moest nt.;

clk rijtuig, rl:rt hii op den weg r'66r zich uit zag, ilbaten

Die rrme rijkc rnrn !

Ja. rvel is
dat elken dag hcnr cle

cigen schuld. rycrc'[
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r''ol.
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.r ls
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hii voor dc
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De jcrngc bocr. cl.rlr op zi.fn krcuPel bccn en mct

zi in stok le \f oor olls strompelt, is Krijn Pjctersc. Hij is

rcnmul. n;r zijns v;rdcrs do:d, de boerderij v'.n
cenigc zoon \'.rn clcn rijksterr bocr uii den omtrek en zal

h:r dorp, met daarbij behocrend vcc en weiland' crvcJ;

doch gr;rag zou hij dc helft van zijn tcekomstige brz'it'

ting gcven. ;ls hij claarrloor zijn krcupcl bccn gczond kon

r'.rn dcn ni:uu'er: h.rrddravcr doen bnvorrclcrcn cn lcgdr'
C

d

r de zrvcrp op. Alnstonds schict bet p.r;.rd

boog voort, dr;r.rfr. necn. bclt rnet niet lc h:tcttgelc:t
cen pijl uit

dc op zi.j gcvlogcn toescllcu\r"s15 r.'6;11lrij.clc clorp'
op en lrecmt op de pl,r;rts, rv.tar clc str.t.lt i:cn hc.'k

maakr

!l tuimclt. Nog ccrr cind vcrcicr holt htt 1-:l,rr:<l vcorr
tot lxt vcrrnoeide dier door ccn p;lirr stcviqc nr.ln ilcn
qrepen cn in zijn loop,ge.srrrir rvotdt.

En Krijn I Zeer onzacht r*':rs op de b,rrde keien ncer

llcsmak t cn L.-.rçusteloos hij opgcncrncn.
Toen hij in gebra:ht en rvedcr bij zijnc kennis

gekomerr rv:rs. voelde hi.i ecn hcvigc pi.in. Gern u'ondc^ !
lijn hoofd \1,.rs crg bezccrd, crr zijn bcen z$.:l.lr gckncusd
cn gelrroken. Zi.jnt hcr.stelling w;r.s l.rngz;rrrn cn n
l.-omen: u'e hcbbcn toch gezren.

ret

i)c
bc

il

irm. cn nog bc!<l:genswlardiger. orn'
urvc krcupelbeid is

Dir verhral v.rn zi.in ongelrrk is ecn bcrviis voor d'-'

rv.r:rrheid vln het sprcekr,.'oord i[)s l1t'rtih gaat zoo lang tt'

uJater, tot zij betst.
Toen Krijn rlog cvrn f link tcr l:cer n'as dc atrdere

jcngelieden van het dorp, rv;rs hij een groot l'iefhebber

dan m(xst bt

cl
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Bezinr, eer g€ begint.
Eerst gedaan en dan gedacht, heeft menig in verdriei

gebracht.
Een ongeluk zir in oen klein hoekje.
Geen schip zoo dicbr, of er kan een lek in komen.
Wie bezoeten wit, mo€t ook bezuren.
V/ie niet hooren wil, moet voelen.
Wat nict buigen wil, moer bersren.
Het gehg bctalen.
Ondcr in den zak vindr men de rekening.
Ged:'ne zakcn nemen g.an k..r.
>> Het is te laat,> zei de vos, en hij zar met zijn staarr

g€vroren,in het ijs


