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Nr. 518
A. HÀNS

TE LAAT

I.

_- Moeder, ga toci, ;:a,rr bed! 't Kan wel
ochtend zijn, eer Pol thuis komt.

Zoo sprak Emilie Perkens tot haa( moeder,
een weduwe, die in een huisje te lande, in den
omtrek van Leuven woonde. Vader was al tien
jaar dood. Vrouw Perkens had toen op haar
stukje land gezwoegd en nog bij anderen ge-
werkt, om haar beide kinderen Pol en Emilie
groot te brengen. Pol was nu zeventien en
Emilie achttien jaar. De dochter hielp flink in
huis en bij het akkerwerk. Pol arbeidde op een
metaalfabriek in de stad, maar hij gaf nog niet
de helft van zijn loon af. Hij verteerde veel
geld in de herberg€û, €û berokkende groot. ver-
driet aan moeder en zuster.
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Ntt, op een Zaterdagavond, bleef hij weer
uit. 't Was elf uur op het oude uurwerk, dat in
een hoek van de kamer stond. En Emilie drong
aan, dat moeder naar bed zo:u ga^n.

-- Och, ik kan toch niet slapenl kloeg vrouw
Pcrkens. Waar zou Pol nu weer zitten?

-- Te I-,euven, natuurlijkl
-- En dronken naar huis komen, door het

cfonker, langs den eenzamen wegl Hij kan in
een gracht sukkelen.

- Moeder, wat is er aan te doen! We heb-
ben het hem al zoo dikwi jls gezegd, dat hij zich
slecht gedraagt. Het helpt niet. Blijf niet op!
Ge zijt moe... ge hebt heel den dag hard ge-
werkt... Pol kan nog uren rr.'cg, zitten!

Vrouw Perkens liet zich overhalen. Ze be-
gaf zich naar haar slaapkamer, beneden, en
Emilie naar de hare, boven. En het was nu stil
in huis.

hllaar de ongeruste moeder sliep niet. Ze lag
te lnistcren, of ze den stap van haar zoon niet
hoor'ie, Àlleen de Octoberwind zaefde door de
boomen en om het dak.

Vrouw Perkens weende. Dat had ze al dilç
wijls gedaan om Pol. Ze kan niet begrijpett,
dat hij haar zulk een verdriet wilde aandoen,
Ze was altijd zoo goed voor hern gewe€st... O,
als ze vroeger heel den dag op het land ge-
zwoegd of bij anderen gewasschen of gekuischr
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had, zat ze soms tot in den nacht op, oût te

naaien en te breien.
Ze zorgde, dat de kinderen 's Zondags wat

lekkers kregen, en nam zc al cens tnce flaar ecll
feest of ecn stoet tc Lenvcn.

Eigenlijk was ze te gced ge./r'eest voor Pol en
vergaf hem te gemakkelijk hct kwaad, als cle

jongen voor stoute streken of brutale woor-
den straf verdiende.

Pol zrvierf gaarne rond met kamaraden cn
moeder hoorde dan klachten van ian<ibouwcrs,
als de jongens in boomgaardcn appels en percn
weg haalden of vruchten te velde beschadig-
den.

Vrouw Perkens had gehoopt, dat haar zoon
verstandiger zou zijn, als hij ouder q'erd (:n

werk kreeg. De jongen wilde niet van het lancl-
bouwbedrijf weten, en verkoos arbeid t.c zoe-
ken in de stad. De rveduwe gaf toe en zoo ge-
raakte Pol op een metaalfabriek. Maar tvijzer
werd hij niet. Hij vond kamaraden te l-euven
en ging 's avonds inet han uit. Als moeder hern
berispte, belveerde hij, dat lri.j geen dornme bui-
terr.jongen blccf, rnaâr van 't lerten rvilde genic'-
ten, In de stad vzas he[ veel plezieriger. Daar
kon men naar de kinema gaan en naar groote,
schoone trerbergen, Het leek lvel, of het er al-
tijd kermis was. Onnoozele buitenrnenschen
kropen te negen uur in bed. Wat hadden die aan
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hun leven? Slaven en wroeten, te gierig om een
frank te verteren.

Pol luisterde niet naar moeder. Hij zei, dat
hij zijn kost betaalde en daarvbor was de helft
van zijn loon al ruim genoeg. De jongen werd
steeds brutaler. Moeder voelde het wel: ze had
niets meer over hem te zeggen. Àan dat geld
dacht ze 266 niet, maar aan het geluk en de
toekomst van haar zoon, Met wie ging hij in
de stad om? Waar zorr dronkenschap hem lei-
den1 Zooveel angstige vragen rezen op,

Weer lag ze nu met zalke sombere gedach-
ten. De klok sloeg twaalf, dan één uur. En nog
keerde Pol niet terug.

Eindelijk om half twee hocrde vrouw Per-
kens stappen op de keien voor de deur. Haastig
stond ze op en ging ze îaar vôren.

- 
Pol, zijt gij daar? vroe{za

- 
Ja... rù/ie zou het anders zijn?

De moeder deed open.

- 
Moet ge nu uit uw bed komenl Ik heb

immers een sleutel, gromde de zoon, Waarom
slaapt ge niet?

- 
O, jongen, 't is half twee!

-_ Wat kan rnij dat schelen? Morgen kan ik
uitslapen! Leve het plezieil Ik ben geen onnoo-
zelaar,.die te negen uur in bed ligt!

- 
Moet ge nog etenl

- 
Maar neen! Zaag zoo niet tegen mij!

Slaapt Ik ben geen klein kind meer.

Vtoo* Perkens hoorde aan ziin stern' dat
hij bij drank rvas.-- 

Wach t, ik zal de lamp aansteken, zei ze'

Ànders sukkelt ge nog van de traP.
-- Ik sta vasi op mijn pikkels. Ik heb geen

licht noodig.
Moeder hoorC,e hem clan op de trap dreu-

nen, maar hij geraakte toch veilig boven.

- 
O, Goà, 

-verander mijn jongen toch ! bad

de arme moeder.
Ze legde zich weer te bed' Het duurde nog

een heelen tijd, eer ze insluimelcle.

Toen vroutv Perkens en Emilic den volgen-
den morgcn uit de nris kwamen, sliep Pol nog'
Dat was zijn Zc,ndagsche gewoonte.

Te elf uur verscheen hij l:eneden, loom en

lodderig.

- 
Vvraarom zîjt ge niet liever tot vanmor-

gen weg gebleven bij ur'r vrienden uit de stad?

îto.g Èntiti.. Ge geneert u voor ons toch niet'

- 
Ik zal doen wat ik wil, en van u geen

bevelen of verwi.iten verclragen! snauwde Pol'

- 
V/ij zijn maar goed om voor mijnheer

.ten g.teeâ te maken, te wasschen en te naaien!
*5*-4-



Ge moest beschaamd zijn: moeder ligt uren

wakker van angst.

- 
D". is ni-et noodig! Ik vermaak me tref-

feUjt<, en wit niet aa*n een keten gebonden

zijn.

dronkÀ urr, â. stad Ëomt aangezwadderd' De

geburen spreken er schande van'
Wat kan mij de geburen schelen' domme

kinkels en venijnige babbeiaarsters!

- 
En dat rnoider orn u weent, kan u ook

niet schelen, he?

- 
'1 Is niet noodig, clat mocder wsent' iT

misdoe niemand. In dJ stad blijf t iecler laat op'
--- 

- 
Ieder? We ziin niet zoo dom' all Ft

prit rr. itt à. ,tod zijn er-nog plakkers en drink'
i;p." als gij, tttaai veel meer treffelijke men-

t.Îtutt, die zich goed gedragen'

- 
Moei u niet met n-lij ! En als ge etçn ge.-

,..d doei, en wascht .,, 
"nulit, 

wel daar betaal ik
voor.

- 
O, zoo, mijnheer geeft geld af' Ge be-

taalt moeder zeker ook voor atr haar wroeten'

om u giroot te brengen.

ik denk aan uw geluk, zei nu vrouw Perkens'

ô, ;;Ë"pi o.tt .."ta' De drank is een duivel' Ge

zull diep-ongelukkig worden'

-- Jee, toe, ik kËn alles, wat ge zeggen wiltl

-6-

Praat van den buiten ! Dat pakt bij mij niet.

-- De een of andere kamaraad uit de stad
staat vocr u zcllcr lrcogcr cl;rn mocde r ! kccf
Emilie weer. Dle leerc u hoe ge leven moet! Hoe
dikwijls moet ge hern daan'cor tracteeren,
dommc klaai? Gc zijt nict onnoozel als wij!
Wel neenl Mi.inhecr heefr vcrstand van leven!'We merken het,..

- 
Àls ge ulrr rnond nict l:ouclt, klets ik mijn

hand op uw geziclrtl L;rat lne getust! Ik moei
me met u ook nict...

- 
Pol, de volgende week is hct Allerhei-

Iigen, sprak moedcr. Dan gaair we naar het graf
van vader. Zult ge dan rveer dronken thuis ko-
men?

- 
'1 Is een leugrn, dat ik vannacht dronken

was!

- 
Och, toe, ik werd wakker, doordat ge te-

gen de deur bonsdet en clan voor uw bed neer
vielt! zei Emilie. Dat was zeker van water drin-
ken! Toon eens, wat er van urv werkgeld over
is...

De zuster irad reeds gez,icn, dat Pol nieur,ve
schoenen cn itc,itsen drocg, en ook een kleurige
das.

- 
Gij hebt rnet rnijn loorr niets te stellen,

riep Pol nijdig uit.

- 
En moecic| ook nietl

À7 *_.



- 
Als ik hier zoo voor mijn Zondagplezier

bntvangen \r'ord, trek ik er uitl
Pol greep zi.in pet, om te vertrekken.

- 
Neen, blijf thuisl smeekte zijn moe-

der.

- 
Om de .'oren van mijn kop gezaagd te

wordent Wel bedankt! Er zijn vriendelijker
menschen.

En de deugniet verliet de woning en stapte
snel heen.

-. O, Emilie, ge mocht zoo bot niet gespro-

kcn hebben! kloeg vrouw Perkens.

- 
l\d3x1, moeder, hoe zou ik kunnen zwii-

gen bij dat schandelijk gedragi En Pol zou toch
ôen reden gezocht hebben, om er van door te

gaanl Hij heeft van eigen een afspraak met
een kamaraad uit de stad.

- 
O, hoe moet dat eindigen?

-- Ik weet het niet! Slecht natuurlijkl O'
die deugniet!

- 
Hoe komt Fol aan zoo'n aardl (Jw vader

was braaf en dronk nooit.
Vrouw Perkens ging aan de deur zien, maat

haar zoon was al op den steenweg naar Leu-
ve n.

't Werd een triestige Zondag.

II.

In den namiddag kloprc een jonge man aan.
Emilie lict hem binnen.

- 
Goeden dag. zei de vrcemdeling. Ik ben

hier toch wel bij vrorrw Perkcns, de moedcr
van Poi, die op de metaalfabriek werktl

Emilie knikte roesremmend.

- 
Is er iets rnet mijn zoon gebeurd? krcet

cie weduwe onge(ust.

- 
Mijn vacl;r zendt me om geld. We houden

herberg en tot vcor een p.ldi weken kwam Pol
Perkens veel bij cns. Iii,i l,iras cen vaste klant;
hij dronh, efl ar ool'; dikvyi jls een,'. biefstuk.
Moeder had goed vertrollrven in hem en heeft
hcm geborg,J cn dan rrog vijfrig frank geleend.
En nu zien \','c Fal niet mecr. D;rt is nict schoorr
van hem. Dat lrij een ander zijn klandizie
geeft, tot daar, maar hij moclrr cerst zijn schuld
betalen. Gisteren heeft vaclcr hem aan de fabriek
afgewacht, orn daaro',ter te spreken. Vader
zag hem niet en lroorde dan van kamaraden,
dat Pol Vrijdag doorgezonden is.

- 
Watl Zi.in werk kivijt? vroeg vrou\,{r

Perkens vcrschriktl
-_ Ja. Woorden gehad met een meester-_-9_-
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knecht. En ze waren toch al een tijd niet tevre-
den meer over hem. Heeft hij het niet verteld?

_ Neen!

- 
Het is toch de zaiverc waarheid. Vader

zendt nle om het geldr zestig frank verteer en
vijftig geleend, dat is honderd en tien. Wij
kunnen die schade niet dragen.

- 
Had dan niet geborgd en geleend aan een

jongen vaî zeventien .iaarl zei Emilie kwaad.
Wij trekken ons van die schuld niets aan. Steek
een; jongen buiten in plaats van hem drank te
geven!

-- Àls gij niet wilt betalen, za! vader naar
de politie moeten gaanl

- 
I{een, neen ! onderbrak vrouw Perkens

haastig. lk zal u voldocn.
Ze ging rceds naar haar slaapkamer om het

geld. Emilie keek nijdig door het venster. Ze
begreep nu ook, dat rn,reder 't best deed lnet te
betalen.

De zoon uit de herberg kreeg zijn gelcl en ver-
trok.

- 
Schuld maken en zijn werk verliezen, 't

begint al! jammerde de rveduwe.
Ze schreide weer.

- 
O, waar moet dat op uitloopen ! kloeg ze.

Het is niet gemakkelijk om ander werk te krij-
gen.

Emilie kon haar moeder niet troosten. Ze zag

-10-

geen uitkomst. De Zondag werd nog treuriger.
Geburen gingen wandelen en kinderen speel-

den vroolijk op straat. Erniiie had op 't dorp
vriendinnen, maar ze wilcle moeder in al haar
verdriet nict allcen laten cn bleef thuis. Ze nam
een bock. Ze l:icld vecl van lczen. Doch nu dre-
ven haar gedaclrten tclkens af. 'Wat moest er
van Pol gewordenT Zijn rvcrk kr.vijt. En wie in
dezen lastigen tijd arbeid kon krijgen, achtte
zich gelukkig. De zaken k',vijnden overal. Men
noernde dat krisis in h:rndcl, nijvetheid en land-
bouw. En dan lrandeldc haar broer zoo licht-
zinnig! Veel geld wiilen verteren en er geen

verdienen! Ja, wat zou er daar uii voortkomen.
Daarover zat Ernilie te deni<en.

-- Pol zal nog hier en daar geld leenen of
misschien oncerlijke rniddelen gebruiken, om er
aan te geraken, zci vrouw Perkens.

Emilie vreesde dit ook. En ze werd angstig,
nrr ze aan zulk een toei<omst dacht.

's Av,rnds bieef moeder wcer angstig wak-
ker. 't Was al kwart na een, toen Pol uit de stad
terugkeerde, nogmaals dronken.

Hij frutselde rnet den sicutei tegen de deur,
doch kon hct sloc niet vinden. Moeder deed
open.

--_ Blijf tocli in uw bedl snauwde de brutale
zoon, Àlcijd clat spionccrcn ! [k lr'ord het beu.

- lt -*



- 
Ga slapen! Ik zal u op de trap helpenl zei

vrouw Perkens zacht.

- 
Dx1 is niet noodigl Ik ben' ntet zat. Emi-

lie moet haar franken mond bouden.

- 
Zii slaaptl Voorzichtig, Pol, dat ge niet

valt!
Hij strompelde de treden op. Moed er zei nu

niets over het verlies van zijn werk en de komst
van den herbergierszoon. Ze zoa morgen 'nog
eens ernstig met Pol spreken.

's Maandags kwam Pol om negen uur bene-
den.

- 
l\d6s1 ge niet naar de fabriekl vroeg. Erni-

lie, die al drie uur aan den gang was met allerlei
bezigheden.

- 
Ik .'oen afgedankt, Ze staren veel mannen

weg. Het rs krisis. Maar ik kan gaan doppen,
sprak Poi, toch wat bedeesd nu.

- 
Àfgedankt! Vertel liever de waarlreidt Ge

zijt. doorgezonden, omdat ge niet opgepast
hebt, hernam Emilie.

- 
Ge liegt ! Wie heeft er u dat wijs ge-

maakt?

- 
We weten het van een jongen uit cen

herberg, waar ge schuld gemaakt hebt. Moeder
mocht honderd en tien frank voor u betalen !

Ha, dat is nu de voorname stadsheer, die geen

onnoozelaar is als de buitenmenschen! We ver-

-lz_

riemen uw fijne streken. In plaats van uw loon
af_ te geven, mogen wij bijpassen. Het is een
schande.

Pol keek nog meer beteuterd. Zulk nieuws
had hij niet verwacht 'lV{aar zijn verlegenheid
duurde kort.

- 
Ge hadt niet moef€n betalenl bcweerclc

hij. In die herberg hebben ze me bcdrogen, en
daarom wilde ik niet br:ralen.

- 
Laat uw groote woorden na! Niet bcta-

len? 't V/are zeker beter, dat we voor u de gen_
darmen aan de deur kregen!

- 
Ge hebt u benauwd laten maken, door

dien babbela;rr.

- 
Laf f e praat vân een grooten kerel, die zijn

oude moeder doet werkeÀ voor zijn kost Ën

7!i". schuld I sprak Emilie u..orit*"ardigd.
Kruip weg van schaamte, nietwaard t "

- 
O, Pol, wat doet ge me een verdriet aan !

zei moeder nu.

- 
Kan ik her helpen, dat ik door de krisis

afgedankt werd? Dat gebeurr mer daizenden.

- 
Ge hebt ruzie gemaakt op de fabriek en

er slecht gewerkt ook, sprak Emilie.
- - Leugensl Ge geloofr dien bedrieger uit de
herberg.

- 
Van een vreemde moeten we de waarheid

hocrren. Ge zijt toclr rot Vrijdagavoncl betaald
geworden of misschien de weàk uit. En in
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piaats van uw kost te voldoen, zooals ge altijo
bluft, hebt ge al dat geld verdronken! Van-
nacht zijt ge op handen en voeten naar boven
gekropen. Zao is nu de mijnheer, die fierder wil
zijn dan de buitenmenschen.

- 
Ge moet z.vrijgen!

- 
J7, zwijgen ell u eten geven, en voor u

rvasschen en naaien! Ge wordt op de fabriek
buiten gestoken en nrijnheer koopt toch nieuwe
schoenen en knusen, een schoone das, en moe-
der, die heel haar leven gesloofd heeft, mag uw
schuld betalen.

- 
Ge behoeft voor mij niets meqr te doen !

riep Pol nijdig uit.
Hij trok zijn schoenen aan.

- 
Ge zult van mij geen last meer hebben,

als het u te veel is voor me et€n gereed te maken,

','ervoigde hij.
-- V/at wilt ge doenl vroeg moeder angstig;

Elders een kosthuis zoeken! Ik ben hier
te veel.

- 
Neen, Pol. God weet, dat ik alles voor u

wil doenl Maar gedraag u goed! smeekte vrouw
Perkens.

--- Âis Emilie haar stouten mond houdt, zal
ik terug kceren. Ik wil niet als een klein kind
behandeld worden.

-- iloor nu toch eens! Nog zooveel praat
verkoopen ! zei Emilie. Moeder, laat hem gaan I

-14-

Hij zal al gauw van honger rerugkeeren.
Vronw Perkens wildc haar zoàn nog weer-

houden, doch als beleedigd trok Pol heàn.

_ Steungeld kon hij niet onrvangen, wanr hij
had zijn bijdragen niet betaald. E; hij srond nti
zonder werk.

- 
Bah, Basiel helpt me overal door. We

zullen geld genoeg verdienen ! mompelde Pol,
terwijl hij den sreenweg naar de stad insloeg.
Het zal een ander levent.je zrjn dan op de fà-
briek te wroeten.

Easiei Scrnia, dc vricnd van Pol Pcrkens, had
geen ouders meer, en woonde op een zolderka,
mertje van een kleine herl-rcrg. Hi.j lvertrite in eerr
garage, maar verdicnde er niet veel. Evenals Pol
wilde lrij veel geld hehi:en; hij clronk, snoepre
en speelde. En hij Croornde van rijk ,.vcrcl.en.
Hij rvas van l"tetzelfde c{orp aflcomstig als P*l
en zoo kenden ze elkaar. Ze -waren salnen in
een groepje van bluffers cn luiaarden gcraakt.

Pol zat op het kainertje '"'an Basici Sornia,
toen deze's avonds vair zijn werk k'wam.

-- Ik ben thuis weggeloopen, zei P,rl. ik ga
er vooreersc niet mee{ terug. Mijn zvstrt zaagt
me de ooren van het hoofel. En ik vritr aan moe-
der niet bekennen, dat ik niet kan gaan dopiren.

-_ Wel, ge blijft bij rnij. Ik heb vandaag
w€er het een en ander;.yt geslagen uir auro's

I

I
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in de garage, en zal er een goed centje aan ver-
dienen. Ik onderhoud u, tot we onze eigen zaken
doen, en dat zal niet lang meer duren.

- 
Onze eigen zakenl 't Is een gevaarlijk'

plan, merktc Pol op.

- 
Hoor eens, als ge niet durft, moet ge het

nv zeggenl Dan beginnen we er niet aan. Ge
kunt werk zoeken, ergens op een hofstede of
aan hct Àlbertkanaal in Limburg.

- 
Iir kruip innmers niet terug...

- 
G: môet gaarne meedoen of niet!
Hoe neer geld, hoe lieverl Dat begrijpt

ge wel.
.--- Niemand. zal het u geven. lJes moeten wej

het pakken.
Een paar uur later lag Pol naast Basiel in het.

ij'zeren bed, onder de pannen. Hij kon niet da-
delijk.slapen. Zijn moeder kwam hem voor den,
geest. Pol voelde wel, dat hij slecht handelde.
Maar Basiel en andere kamaraden hadden hem:
meegesleurd op den verkeerden weg. Pol ver-
langde nu altijd naar bier en sterken drank, ook
naar lekker eten. Hij benijdde de rijken en werd
door geldzucht aangegrepen. Reeds eenigen tijd
sprak zijn vriend over stelen. Hij kende goed de
streek, want hij moest dikwijls met passagiers
rijden. Hij beweerde, dat er plaatsen wâren,
waar iets te halen viel.

'- Àls we een flinke som geld hebben, trek-
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ken we naar den vreemde en daar zetten we een
automobielzaak op, snoefde Basiel dan.

Pol lrad ziclr door die blufferi.j laten beïn-
vloeden, Geld lokre hem aan.

Doch stelen vond hij toch erg. Van moeder
had hij heel wat anders geleerd. Hij lag er nu
weer over te denken. Hij had vandaag een nieu-
wen, grooten stap geCaan op den verkeerden
weg. I-Iij kon echter nog naar huis terug. Moe-
der zo:u hem mer liefcle onrvangen. Als hij het
akker- en stalrverk overnam , zon Emilie op het
dorp posren vinden in de huizen van rijke men-
scbcn en het gezin een goed inkomen genieten.
Pol kon ook vrat handel dri.iven.

-- Maar dan bli3l lk iili:ljd
laar, mornpclde hij, 'Toe, toe,
een zooveel hebben en de ander
is niet rechtvaardig.

Poi Psrkens voerde a.ldus
binnenste.

een arlne suklce-
waarom moet dc
zoo weinigl Dat

een strijd in zijn

III.

Mijnheer l-afia, de garagehuurder, de pa-
troon van Basiel Sornia, zat in zijn kantoor.
Dc meesterknecht srond bij hem en kloeg, dat
er verscheidene werktuigen verdwenen waren.

- 
We worden gedurig besrolen ! zei de heer

Lafia.

-17 -



-.- Ik verdenk Basiel Sornia, en bespied hem,
1:ar ik kan hem niet betrappen. Ik ï..t, Jrihij meer verreerr, dan hij;;;&;;;. Hij ,i; ;ih d,. herbergen, gaar difvrijl; ;;;, de cinema,
:: :11", ,rog op 

"nd.ru ,"""i"r.r, geld stuk, be_weerde de meesterknecht.
-_ In.hij _werkt regenwoordig slecht.

. *_ O ja. Ik moetlem elken dag wel een

lo7iln keer berispen en d." krij!-ik een brutaalantwoord, Gisteren was hij noÇ roo b.; ;;;een p-assagier, die een auto wild"e huren, dat deman kwaad naar een_anclere grrrg. g.toop.n ir.
- 

Ge moesr me dat ,.ggu; ! ".- Och, ik heb nog *Ià.[;cien mer hemomdat-hij een vzees is. 
-En ,""tiîii tri., bl,rnenwaar..k9m.t.lr-ij dan in dezen cijd nog blrrnenmet die krisis?

-- Nelgelsl Maar zoo rnisbruik rnaken vanonze _goedheid, kan er toch ni., aàoïi'Ë; ;;:misschien besrelen ! Ik zeÀd À.ï-fi.u;"*.g,
dan hem aan dc polirie 

"r; ;;-l;veren. Roephem eens bij me.
Basiel moesr voor zijn par(oon verschijnen.Hij srond daar mer een onverschiilig gezicht.

. -_ 
Jo-ngen, ik hoor kla.htÀ lr"n u, zei deheer Lafia. Ge werkt stecht ;r-;;;;ji b;r1;;;;de klanten --- s- !r

hij me niet' kan u..drug.r,- U.*.ira. Basic!,_tE_

- FIij verdraagt veel te veel van u.

; O, als gij zijn l.og.ns gelooft, kan ik
zwlJgen,

- 
Niet zoo brutaall

- 
Àfgesnauwd r,vorden voor het beetje geld

dat ik hier verclien. laat ik me niet doenl

-- Ge schijnt toch veel te kunnen verteren in
herbergen en cinerna's.

- 
Ik zou zeker nooit mogen uitgaan ? Wij

zijn maat geborcn om te wroeten, he!
--'Wroeten dciet ge hier percies nog niet! Ik

kan goed verdragen, dat ge eens naar de cinema
gaat...

.-_ Verdragen of niet; 'k zou toch mijn goes-
ting doen. Ik kruip voor rr;cmand.

- 
Eens onder een auto kruipen of op uw

hurken zitten bij het herstel, dat is noodig. Àn-
ders moogt ge hier op uw beide voeten staan,
vriend! Maar gewerkt moet e( worden! En be-
leefd zijn tegen de klanten, eisch ik ook.

- 
Àls ze beleef d tegen mij zrjnl

- 
I'loe is heti Zijr. ge hier misschien uw

postje moel Er staan dozijnen liefhebbers ge-
reed orn in uw piaats te l',omen. Ik wil eens €rn-
stig mct u spreken en ge stelû u aan, of ik uw
vijand ben.

__ Balr, gc buit rne uitl Vvriit ge een ander in
mijn plaats nemen, doe hetl Dan kan die s,iaven
voor clat belachelijk loontje,*- 19 -



Nu werd het den patloon toch te machtig.

- 
Ik zal u uitbetalen en daar is de deur! zei

hij nijdig.

- 
O, ik val niet op mijn knieên, om u te

v(agen, of ik blijven mag! spotte Basiel.
De heer Lafia antwoordde niet meer. F{ij gaf

Basiel een extra-weekloon en zond hem heen.

- 
Die jongen heeft een sleclrt karakter, zei

hij tot zijn meesterknecht.

- 
Hij is in de laatste wekcn erg veranderd,

zeker door den invloed van kamaraden, die niet
deugen.

Basiel kwam op zijn zolderkamertje bi; Pol.

- 
Zie zoo, ik heb me laten wegzenden uit de

garage, zei hij. Nu berr ik vrij voor ons groot
plan.

- 
Hebben ze v gesnapt bij diefstal?

- 
Wel neen ! Daarvoor ben ik veel te slim.

Ik werkte niet hard genoeg en ik heb den baas
eens ferm gezegd dat ik me niet laat uitbuiten.
Ik wilde immeis weg. En nu gaân we al gauw
aan ons ander werk beginnen. Waarom kijkt ge

zoo benauwd?

- 
Doe ik dat?

- 
Ja. Hebt ge geen goesting met me mee te

gaaî, zeg het dan ! Een platbroek kan ik niet
gebruiken.

- 
Vaneigen doe ik mee!

Eigenlijk was Pol wat bang voor Basiel, die
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grooten overmoed bezat, en zich zeer brutaai
betoonde.

Basiel Sornia kwarn uit een ongelukkig huis-
houden. Vader en moeder hadden veel gedron-

ken, en, na hun dood, woonde de jongen bij een

oom, die al niet veel beter leefde. Basiel ging er

zoo gauw mogelijk weg, om onafhankelijk te

zijn. Àuto's hidden hem altijd aangetrokken en

zào zocl^tt en kreeg hij werk in een garage' Ferst

deed hij cr zijn best; jamrner genoeg vergiftig-
dcn slechte karnaraden uit zijn vroegere omge-
ving zijn gcest en gemoed. Basicl verlangde naar

veel-geld, en slechte plannen ontstonden in zijn
brein. Hij sprak er dikrvijls over met Pol en

sleepte dezen mee op dcn verkeerden weg'
Étt no zouden ze op roof uitgaan' om daarna

naar den vreernde te vertrekken.
I)ien avond dacht Pol weer aan ziin moeder

en aan Ernilie. Ztjn geweten plaagde hem' Maar
Basiels invloed zou toch sterker blijken.

IV.

De oude hoeve, een eind in het veld, bezijden
den steenweg van Leuven naar Àarschot, stond
d,aar eenzaaà in het duister. Er woonde een be-
jaard echtpaat

Man ôtt vrouw sloof tlen zelf , ganscbe
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dagen. Dat wist Basiel. En hier wilde hij zijn
slag slaan, zooals hij het noemde.

't 'Was even na tien uur. De twee knapen
slopen roncl het hof. Ze hadden hun gezicht
zwatt gemaakt. Basiel beweerde, dat de land-
bouwer en zijn vrouw al v6ôr negen uur te bed
lagen. Hij had dikwijls over de eenzame
mènschen hooren spreken door cen kamaraad
van 'Wezemaal, en daarna de hofstede bespied.

Pol Perkens voelde zijn hart bonzen. Hij had
rvel willen wegloopen, nu het sûoute plan moest
uitgevoerd worden. 't'Was, of hij in het duister
het glanzend gelaat van zijn moeder zag.

Maar straks konden hij en Basiel rijk zijn. Ze
zouden in den vreemdc een zaak beginnen en

dan niet meer stelen. Er was nu een groote kans,
om uit armoede verlost te worden.

De trvee dieven stonden bij het laag, verval-
len woonhuis.

-_ Droomt ge? fluisterde Basiel.

- 
Neen, neen !

- 
Of durft ge niet?

- 
Ja...

-- Help me danl Steek me omhoog, ik zal
een ruit uitsnijden boven de deur. Dan kan ik de
grendels wegschuiven.

.Handig deed Basiel dit, zondcr dat de bewo-
ners iets merkten. De twee deugnieten slopen
binnen. Pol beefde toch van angst! 't Liefst

-22 _

ware hij weggeloopen. Maar hij durfde Basiel
nier in den steek laten. Deze haalcle een electri-
sche zaklantaarn te voorsclrijn, en knipte het
licht aan. De dieven stonden nu in de keuken.
Basiel wecs naar een binnendeur en fluisterde:

- 
Daar zullen ze slapen. Ze moeten ons

hun gcld Ëocnen. Floucl u.',r' revolver in de vuist.
I-{ij had voor de \,vapei1s gezorgd, een die ge-

stolen r.l'as uit een autû, en een, die hij van een

kanraraad kocht.

-23-



^!:'i.;li ;:f;'[îrffi:;::amde Por o, waar-

Snel duwde Basiel j. Uinn."deur open. Hijlj:!l: bij. Teeen j.n -uoï';,;;î een bed. porhoorde een gil. Hij moesJ .rï-.:, uri."â Ui3_staan. Maar oD een mensch s.hi.t.n, zou hijtoch niet kunnun doen.Hij zag nu den landbouwer rechr op zitten,_* O, mannen, misdoe .i, ^"i."! 
smeektehij. Ik 7al a geld geven.

, - Veel geld, sfrak_ Basiel op zwarcn toon.Anders... r.ve hebben elk ..n ,.*riuJr in de hand.-* Nier schieten... niet;.hi.;;;l Ge zuk te_
'reden 

zijn! verzekerde- Je-i;;A;;*rr.Pot voclde eisentij[ l;;;irË;n _u, hem.Maar cle nran ,.,ir. g.ïitrie h.;,;.ld geven. EnPol witde ook veel î.rJ-tiu'u;;.""De landbouwer.sîo1f op,-ù,i,in vrouw hadzich bans onder de ;;k.;r'' #i;r*un. Basiellichtre pjj. De Irndbouw;;;0.;i.'lin r"r.
--,_l Niet sctriet.rrt .rro.g Lil";;;, mer ang_stlge stem.

" - 
Zwijg! En geef geld... Dan zijn we sef_fens weg!

- Hier, en de man wees op samengebondenbankbriefjes.

d;rut?,,îï7{Ëîl fi-ï;j ..ïï;# ï,,i:franksrukren. Maar 
*;d:;ili iu"i uorar",,

over den buit en wilde zoo rap mogelijk weg-
geraken.

- 
Kom I zei bij tot Pol.

Deze liet zich geen tweemaal noodigen. De
dieven verlieten haastig de hoeve en liepen over
het land heen. Wat verder bleef Basiel staan.

- 
Dat is gemakkelil"k gegaan, zei hij. O, wat

was die vent benauwd van ons!

-. Ja ! Cewillig gaf hij zijn gcld.

- 
We hebben een fortuin mee. 'We zouden

nu in Holland moeten geraken. Ik heb al een
nieuw plan. V/e zullen ergens ons gezicht wâs-
sctren. Ha, alles zal goed gaan!

V.

Dien zelfden avond zat mijnheer Lafia, als
meestal nog laat in zijn kantoor De tele-
foon rinkelde. En de garagelrouder lroorde een
stem:

- 
Mijnheer, ik sta met een gebroken auto

een eind over het Kampenhoutsas op den steen-
weg van Mechelen naar Leuven.. Kunt ge me
laten halen?

- 
Wat scheelt er aan uw autoi vroeg mijn-

heer Lafia.

- 
De motor is stil gevallen en wil

in gang, en de lichten zijn uit. Laat
Ik zie niet op de kosten.

*-25 
-
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*;.Ï5;;1,"1?o"tiu iemand sturen' Dus aan

.^r_-I Ja, naar den kant van Leuv en... Ik zalsernen met een zaklamp.
Er was in de garag. âtti.ja een chauffeur, wanrdikwijts werd àr ji";;Jr'.î'i.tr, ,s nachrslulp gevraagd. 

.t{gi' 
juJra." ni., Iang, ofdeze reed heen. Hij t.nC.-Ë..f ,o.a den weg,En toen hi i bovcn ;;';;;'é.'rir;o.r* was, gafhij ftink gis, *, d ;;;jïi;",,,., zag hij

i.,{:Ë#, ïH ï Âî;.x li*,: .m :;i
-_- Waar is de.auto? vroeg hij, maar plots

!::r,f :,,;'î.î::','ri";1ù;iiJ"i,.,r,ooraî'Jnl
. _"Roui ;#:':i,fï;ff I'u:i; r:î,!:;der aanranders.

De twee mannen sprongen in de auto. Eengreep het stuur, .t w.eg waien de bedriegers.

,,;rfr.jT,lJ, zei Basiei ,.,-Èàllu.u iL î.ïni.r
.-* Ge durfr!

- Van eipcnl Straks zitten we aan de Hol_*:l;.i.f:.îî# or il;lË*;, ;iJ, i!-s.r.ruro_
V.ie, ;;;,*ï,il., ze me niet. ,t Wis ô;,
Ig e; ;j ;' h "* ï t:'cJi'ti.T.'#.:.& J. 

rJ.:ï
hij niet gezien, - :df:,Y 

sr' u€ (

De dieven reden naar Mechelen en van hier
naar Lier. Vervolgens namen ze een steenweg
naar 't Noorden. Ze vlogen door verscheidene
dorpen err bereikten dan H,rogstratcn. Pol was
zelf verbaasd over de bruraliteit van Basiel.

- 
Nu zijn we dicht tegcn Holland, zei deze.

We kunnen niet over de grens, zander last te
hebben met de auto. We laten hem achter op
den u'eg en trekken te voet voort. Ik zou den
waçJen liever houden, ûlaarw.e konden er door
verraden worden.

Ze bandelden zooals Basiel besloten had, en
$tâpten voort. Ze verlieten dcn hoofclweg, om
niet voorbij een tolkantoo'r te moeten.

Ze marclteerclen bijna ilcn ganschen nacht en
rustten een paer uur in een schuur. Toen het
goed licht was kwamen ze aan een Nedcrland-
sche stad: Breda.

Veel menschen gingen naar cle kerk. Toen
bedacht Pol, dat het Àllerhciligen was, Moe-
der en Emilie zouden vandaag vaders graf be-
zoeken. Pol voelde als een steek in zijn hart...

Basiel leidde hem rnee naar een logement en
huurcle er een kamer. Boven zouden ze nu ein-
delijk het gestolen geld eens tcllen. Ze sloten de
deur en Basiel haalde cle bankbriefjes te voor-
schijn. Hij sneed het touwtje door, en spreidde
de biljetcen uit.

.- Welk een aardig geld, zei Pol,*27 -



- 
Die vent heeft ons bedrogen! sprak Ba-

siel, plots woedend. Het zijn oude Duitsche
marken, van kort na den oorlog. Mijn ,rom had
er ook zulke, Ze zijn niets waard! Ha, daarom
was de man zao gewillig! I{ij wilde ons rap
weg krijgen. Ezels, die we zijn. !V'e bezitten
niets dan eenige vijffrankstukken...

Het was een vreeselijke ontgoocheling.

- 
En we kunnen niet meer terug naar Bel-

gië! Maar we zullen hier stelen! besloot Basiel.

VI.

't'Was nu half November. Trvee gendarmen
kwamen in het huisje van vrùuw Perkens, "die
al veel angstige dagen had doorgebracht. Men
zei in de buurt, dat Pot er van door was met
Basiel Sornia, en ze samen op een hoeve gestolen
en daarna een auto geroofd haddcir. De chatrf-
feur van Lafia, die in de gracht geworpen was,
verklaarde, dat hij de stem van Basiel had her-
kend. De auto was teruggevonden ten Noorden
van Hoogstraten. En de politie te Leuven ver-
nam, dat Pol Perkens eenige dagen bij Basiel
had verbleven.

Ja, dat alles was vreeselijk nieuws geweest
voor moeder en zuster.

En nu traden er twee gendarmen binnen. O,
zou Pol aangehouden zijn?

-28-

-V/e 
komen met nieuws ove{ rrw zoon' zer

een van de manschappell, Pol Perkens en Basiel

Sornia zitten te 's Hertogenbosch in de gevan-

tenis, want ze hadden in Holland ingebroken'
Ën het is bij tret onderzoek uitgekomen' dat ze

Lok de atito van l,afia gestolen en op het hof te

Wezemaal ingebroken hebben. Het gerecht te

Leuven heeft nicu'æ's gekregen.

- 
En hoe iang moet Pol zittenl vroeg

vronw Perkens.
._- O, dat is nog niet uitgesproken' Hij blijft

voorloopig guu"ttg.n' We moesten u dit triestig

nieuu's overbrengen.
Eincielijk dus*hadrJen moeder en Emilie tij-

ding oveil'olt ,\4aar rvelk een tijding? Dien

uuoîd lag vroutrr Perkens nTeL zware koorts te

becl. Van dien dag af sulckelde ze met haar ge-

zondheid.
In December vernamen de moeder en zuster'

dat Pol en Basiel elk een jaar gevangenisstraf

hadden gckregen.
Vrouil Peikens bleef ziek. Ze moest meestal

te bed blijven. Emilie verpieegde haar liefderijk'

VII.

Een jaar was voorbij. Op een November-
morgen staptc Pol Perkens over den straatweg

urnL.uuon naar het gehucht' waa( hij woonde'
-_29 -



Gisteren had hij in Holland de gevangenis ver-
laten. In dat jaar was hij tot inkeer gekomen,
en in verscheidene brieven had hij aan ziin moe-
der vergiffenis gevraagd. Nu zou hij het mon-
deling doen en beterschap beloven, O, hij wilde
voor haar werken, en zorgen !

Flots bleef Pol staan. Een kleine begrafenis-
stoet verliet het gehucht. Pol begon te beven.
Hij wankelde, toen hij nader trad. De menschen
keken naar hem.

Een trad op hem toe.

- 
Pol, jongen, ge zijt te laat, sprak hij.

- 
Is het moeder, die begraven wordt?

- 
Ja...

Pol moest zich aan een boom vasthouden.
Te laatl
Hij kon niet meer voor moeder werken, niet

meer voor haar zorgen. Door zijn schuld was
ze ziek geworden.

Hij wrong in verdriet en wanhoop de han-
den. Dan beheerschte bij zich" FIij wilde mee
naar de kerk en het kerkhof.

Emilie was thuis gebleven. Zij kon den zvta-
ren tocht niet doen. Ze had haar moeder vol
liefde verpleegd en hard gewerkt. Pol woonde
de mis bij. u Te laat! >> ruischte het hem door
den geest. H.ij zat daar rnet het gelaat in de han-
den verdokerr. << lfe laat! >> Dat voelde lrij ook
zoo diep, toen hij aan de open groeve stond.
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Een gebuur moest hem ondersteunen.
DJ goedige menschen voelden toch medelij-

den met hem, 7e begrepen, welk een wroeging
hij had... Na de begrafenis ging Pol naar
huis. Emilie wist al, dat hij terug \À/as. Een
nicht zat bij haar.

- 
Vergiffenis! kreunde Pol, toen hij bin-

nen trad. O, ik ben een slechterik geweest.

- 
Pol, moeder heeft nog zooveel over u ge-

sproken, snikte Emilie. Em ze vroeg, dat gij
voortaan braaf zaudt blijven, en nooit meer
drinken.

.-- O, ik had voor moeder op mijn knieën
willen kruip*n, om haar vergiffenis te vraqen.
Ik had voor haar t',:i!l.en werken en zorgen. En
het is te laat! Een sleclrt mensctrr ben ik. Ik heb,

moeder op het hart getraPt.
Hij zakte met het hoofd op de tafel en barstte'

weer in snikken uit. Het was een tragische te-
rugkeer. Ook Emilie en de'nicht weenden.

- 
Ge blijft bij mij wonen, zei de zuster.

Dat heeft rnoeder me gevraagd. Laten we in
vrede en eendracht leven en veel aan rnoeder
peinzen.

Emilie toonde geen wrok meer.

Nu moest Pol ook nog voor het Belgisch ge-
recht verschijnen. Basiel Sornia, die bij het ste-
len op de lroeve en de attto, de hoofdrol gespeeld
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had, zat al in de gevangenis, in afwachting vart
het proces.

Uit het onderzoek bleek, dat Basiel den
zwakken Pol had meegesleurd. Beiden kregen
te Leuven nog gevangenisstraf. Pol een maand
en Basiel een half jaar.

En na deze nieuwe boete, keerde Pol Perkens
zeer berouwvol bij zijn zuster terug.

Hij hield rvoord. Hij toonde zich vlijtig en
deed het akker- en stalwerk, terwijl Emilie op
het dorp in de huizen van rijken arbeidde.

Pol dronk nooit meer; hij ging zelden uit,
Thuis las hij veel boeken, die hij uit de dorps-
bibliotheek haalde. Elken Zondag bezt-rcht hij
moeders graf.

Een jaar lâter trruwde Emilie en ging op een
andere gemeente een hoeve bewonen.

Pol kreeg een brave vrou\{/ uit den omtrek.
Hij bleef in het oude huis en is nu een oppas-
send,man. Nooit zalbij de harde lessen vergeten.

Basiel Sornia beterde zich niet en werd naar
een landlooperskolonie gebracht.

EINDE,

Nr. 519 heet: (< DE OPPERBÀÀS >.

Men vrage ook btrr. 515bis: << Peter Benoit >>,

uit het leven van den grooten Vlaming, dien
men nu herdenkt.


