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AItEEI{ I]I VAIIERS AUTO
I.

Nelly Martens zat te borduren voor het raam"
Het veertienjarig meisje was alleen in d,e kamer.
Moeder had een operatie ond,ergaan en lag in het
hosp.itaal te L,euven. Vader was er heen. Morgen
zou Nelly mogen meegaan op bezoek bij moeder
en z,e verh"s,gde er zich op. Het was zoo'n,treurige Paaschvacantie: eerst di.e angs,t om m'oeders
ziekte, en dan de afwezigheid van moeder. Het
was zoo stil op de vilila. Anna en C-arolientje, twee
jongere zusjes, war,en bij een oom eR tantc te
Diest.
Op eens hoorde N.elly een auto ron,ken. Ze keek
op. Zou vader al terug zijn. Maar neen, hij was
naar de stard gewa,nd,eld, o,mda,t hij rust noodig
had voor zijn verm,oeiden geest. En de chauffeur
had een vrijen dag. Wie kwam er dan pe'r auto

nnpr de

vi{la?

* | *

Nelly lçeelc door het raam. Maar het geronk
was oD zij van het huis. Ze kon uit deze kamer
.Je auto niet zien. Nelly ging naar buiten. En ze

zin hebt,

schroiç.

i:nng zijn,

Haar b,roer, EriÊar, ,had de auto uit de garage
gehaald en gcot ei: nu een bus benzine in.
"_ Wat 'qrcert ge uit? vroes Nelly.
Eclgar tr"eel.- ziin zuste,r nijdig aan.
bl;jft ge niet binnen? vroeg hij.
-'Waarcm
.-_ Cij wilt toch niet gaan rijden!

*- Zrjn.dat r-rw ;:alcen?
.- [4aar Edsaï... alleen in de auto ...
-- O, ik kan zoo goed sturen als Filip. Hij

heeft het mii geleercl...
Filin was rie charrffelrr van mijnheer Martens,
Ge zijt pas zestien... ge moet nog twee jaar
waalrterr
eer Êe alleen moogt rij'de,n, hevnan:
Nelly.
-- Toe, tce, ^ . een i<iein toerij'e... Gaat ge mee?
"** Vader wil dat volstrekt niet ,hebben...
.* Vader is veel te bang... Ik zal u bewijzen,
dai ik alleen Xran rijden:
-- Edgar, ge moogt niet. Zct de auto binneni'
-* TVat hebt gij er over te zegsen? l\ hel oudbr
dsn gij.
- O, doe het niet! smeekteNelly. Als geeer:
'
o'rtgelrrk krijgt!
krijg geen ongelukken! snoefde de jon--llc
ge,n:'Zi'ezoo;.; er is benzine ge,n'oeg: i4,.. AIÉ ge

2-'

ryr'ee

te rijden, stap dan in I Ge rnoet niet

Nelly liep naar de keuken, bij Farilde, de oude
trouwe nreid der familie.
Fariide, fi,dgar wii alleen met de auto uit..
- ! zei Nelly gejaagd.
rijiden
: De dienstbode l<eek haar wat vïeemd aan, alr
.'L,lr,.gr*.p
ze'niet rvat i\elly bedoclde.
Edgar
heeft de auto uit de garage gehaald en
-iiij wil alleen een toertje doen |
N.tiy weer.
"pruk
.
.Maar dat is toch niet waar !

-

j"...

-,J.,
Js hij niet wijs! Uw vader wil dat volstrek'r

- hebben !
niet
* Ga het hern zeggen, Farilde, want naar mij
luistert hij niet.
Niet iuisteren, niet luisteren, wel, dan zai iL
hem uit de auto trekken ! verzekerde de rneid,
,Door Nelly,gevoigd, tri6.rpekl,e ze ïlaar buiten.
-- O, hij vertrekt ai ! kreet Neliy.
En' ja, juist reed Edgar heen... F{ij stuurde even
me,t een hand en zwaaide ùet de ande.re naar de
verontwaardigde Farilde en zijn verschrikte zuster.

! stop ! schreeuwde de rneid en ze liep
achter d,e auto als om ze vast te houden.
Doch de wagen gieed door de laan, het'hek uïr
en âan toeterend den steenweg op.
, Stop

*3L

rnoogt niet,
moogt niet... ge zult on
-,G. doen of
geluktken
,"ù-ge,rw
,ur.ï.,ii,rËo ej
"Ër
rilde.
- Maar de auto schoot de baan op. De hoven^er
kwam uit den tuin geloop"rr.- --- --'
-= Y_"1 gebeurr er? vroeg hij.
Wel, Edrgar, die d..rgii.tl is alleen met cl,:,
auto weg! zei Farilde boos.
lHee,lemaal
alleen)
. --J..:. Mijnheer is naar de stad en.de chauf.,
feur.
heeft een vrijen dag en i* ;;;, zijn ouders
te Thienen. Jef, spring ô .r* fiets-en ,la -qaE",

na,..

_-

Op mijn fiets achter een automobiel,'Faril_"
de.! ,t Zou perci,es zijn of een slak een h; *;;
inhalen.,.. F.dgar kan dus rijden... Och, htj ;;i
seff,ens ]wel terug kee,ren... Zulke gasten, zijn

-

rap.

* -_Wel, zoo, spreekt gij dat nog goed, bromde
Farilde.
Neen, neen, dat percies niet. rMaar ge moet
nu- niet seffens gaan denken dat de jonge heer
zijn armen en beenen zal bre,ken ...
Ed'gar is een deugnie,t I beweerde de meid.
'Wie
- zou nu zoo iets peinzenl
Alleen met zoo'n
wr'eeden autom,obiel gaan rijden... ',k Ben al ongerust als mijnheer en rmevrouw,er mee weg zijn.
Die dingen loopen veel te rap en ,elken daf stàat
de gaze't vol ongelul<ken.
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* Dat komt door de ,onvoorzichtigheid,

zei

Jef. Een automo,biel is een schoon vo'ertuig, maar
er m,oet een goede chauffeur aan 't stuur zit'ten.
En zoo'n rnanneken van zestien jaar is zeker- een go,ede chauffeur, hé?
Ëdgar zal'niet ver rijden en seffens te'rugsus'te de hovenier. Vrouwen ma'ken zich
lieeren,
veel te gauw ongerust...
f6s, babbelaar) Mijnheer heeft me nog gevraagd, goed op te let'ten, toen hij weg ging. Maar
wie zou nu denken, dat zoo'n deugnie,t die leeiijke auto uit d'e garage zou halen...
-.._ Een leeliji<e au'to I 't Is een fijne Oakland'.
Otkikernootland of o,lckerno'otwater... zoo'n
jongen met zulk een druivelsding, dat rook't en
bllaast en vullr spuwt en langs de wegen rent als
een getkl 't,Moest ,nooit vacantie zijn, dan zat zoo
'n snuiter als de jonge'heer voortdurend op school
en had ik er geen iast van. I'k kan geen slag meer
',veri<on, voor hij terug is" Mijn hart beeft. Er
rnoest eens iets gebeuren en mevrouw die daàr
ziek ligt in het hospitaal.
Nelly was intusschen naar de poort geloopen
en keek den weg af.
rF-ariide ging bij haar.
*_ l(s61 Edgar nog niet terug) vroeg z,e. Ha,
daar nade rt een automobiel... Wat een stof ! En
dat mag allemaal. N{aar toen we nog in de stad
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woonden err ii< eens een taptijtje op 't balkon uitklopte, tkreeg ik een proces-ver,baal...
'1 Stof kan op de voorbijgangers vallen,
Farilde.
En vliegt rhet ons hier niet in neus en o,oren
.en mond, om maar van de kleeren te zwijgen! En
toen il< Zonda,g over acht dagen ,naar de mis ging,
-kwam er zoo'n automobiel langs me gevlogen en
smeet een plak slijk op mijn besten rokt l< Haci
di'en chauffeur wel een lap orn zijn ,ooren willen
geven, dat hij over de gracht vl,oog. Maar fliet,
weg was hij en hij zat al haast te Leuven, toen ik
goed wist wat er gebeurd,e. Ik kreeg zelfs spetten
op mijn gezicht.
De auto snorde voorbij.
't Is Edigar niet, hernam Farilde teleurge-

steld.

De hovenier, die ook dichterbij getreden lvas,

waar gaat ge met dien jongen naar toe... Zestien
jaar en dan meester will,en zijn over z,oo'tt grooten O,kkernootenland!
Een Oakland, Farilde, verbeterde Jef.
-** O, peinst ge dat ik nog al die namen
van
buiten ga leeren op mijn ouden d"g... De chauff.eur is daar altijd over bezig: die zaagt van Mari€neraars, Rijnooten, Pe,kstersseksen of nesten,
'k w,eet het niet juist. Ci,troenen of appe,lcienen...
br:iken... Een paard en een rijtuig is al gevaarlijk
r;enoeg, rnaar een paard heeft nog verstand, ter
'wijl zoo'n zotte ar.rtnmobiel altijd naar een gracht
of een boom vrii, daar waar hij niet moet zij,n.
--- En ge zijt nog zoo fier, als ge eens moogt
rneerijcJen, plaagrle Jef. In 't dorp praat ge altild
\tan onzen a'.ltomobiel, onzen Oic,,kernoote,nland...
*-- Tc,e, maal< rne nog een beetje meer op! Ik
beei a.l cver heel rnijn lijf ! kloeg Farilde... Z.e
Nelly, zoir hcrm dat ginder zijn?
-.- Dat is een vrachtaartornobiel, beweerde de

zei:-

hovenier.

Ge zult veel auto's voorbij zien vliegen..,
- u tocih niet z,oo bang ! Daar is er weer een.. .
Maak
Sjoert... De wagen was al gepasseerd.
Die ze't er jacht achter, merkte de hovenier

Dan is er wat gebeurd;! kreet Fari,lde.
,l!!uay neen ! De j,onge heer zal eens inaar
Thienen zijn, meende Jef.
Naar Thienen... in die drukke straten! Heeft
hij dan zijn verstand niet. .. 'k hl den chauffeur
oo,lç wat rne,ege\/erl, dat hij zoo'n kleinen aap
moest leeren sturen. Dat weet mijnheer natuur-

op..-.- En die moest zoo nu eens tegen de auto van
Edgar botsen ! sprak de meid. O; ik beef van

angst...J.f.
MaalEdgar houdt zijn kant!
- Ze zouden wel mogen vragen: auiomobiel,

-
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lijkniet'
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Jawel, zei Neily. Vad,er vond het goed elat
s'tuurt en wat krijgt,
en Edgar is bij hem. dan {ran rnijn ibroer de auto

- het kende. Als vad'er
Edgar
stil leggen.

IVIaar uw vader wil toch niet dat Edgar ei'
c'p zijn eigen houtje uittrekt.
O, neen !
- Mijnheer mo,et van avond maar eens goed
- stok auto iaten rijden op Ed,gars b,ro,ek, en
zijn

hem zoo die streken afleeren. Jef, spring op uw
fiets en ga kijken, wat er geber-irC is ! gebood Farilde.

j--

Maar wat Lian ik doen ? Als ik naar gin er
vliegt de jonge heer mij voorbij.
;-- trk heb geen rust rneer.
Ge windt u te veei op...
- hovenier scheen geen zin te hebben aan FarDe
rikle's vraag te voldoen. Flet drietal bleef aan de
poort staan. Nelly zei weinig, rn.aar ze wa.s ook
vreeselijk ongerust en bleef naar den weg turen

rijd,

d,an

u.
trntusschen zat Ëdgar Martens aan ,het stuur.
Eerst rklopte zijn hari toch ook wat heftiger dan
anderé" De auto reed niet snel... Edgar moest een
wagen voorbijste'keq. Hij b,iies. De voerman reed
wat meer rechts. Ën de auto passeerde veilig. Ëdgar gaf meer gas.

_ g_

.* 't Gaat best, mompelde

hij.

Hij kruiste een auto. De weg wasrbreed.
Ik 'kan zoo goed rijd,en, als de chauffeur.
snoefd'e
Eidgar. 't Is belachelijk dat we voor de wet

achttien jaar mo:eten zijn.
'Fier keek hij naar de iboeren, die op het land
wer,kten of naar menschen die op 't fietspad liepen.

De au'to snord,e vlug voort. ,De boomen sche-nen in sneilen draf achteruit te loopen. Aan gehuchten toeterde Edgar, zoo hard als de c,laxon
maar adem geven kon... S'orns moest de knaap
vertragen voor een wagen en dat lukte allemaal.
Ginds doemde d,e stad Thienen op. Edgar zag
de tole ns. . .
Nu keer ik terug, besloot hij. I[< durf best in
Thienen
te nijden, zei hij bij zich ze,lf. Dat kan ik
oo}<. N4aar de po,li,tie zou rne ,kunnen doen stoppen en mijn papieren vragen. En door die belache
lijke wet, kreeg ik dan een proces.".
'Edgar stopte aan eÉ'n kruisstraat. Hier wilde hij
i<eeren... Hij had het nocit qedaan, maar het dik.
wijls van den chauffeur afgekeken. En achteruit'
rijden ikon hij wel.
iDe kruisstraat lag veilaten. Aan d,e deur vân
e'en hert,erg kwarn er een vroî.rw en een man.
Als ;lcinderen met auto's rijden, zal 't'nog
wat- anders worden op de baarr, hoor'de Edgar de

vrouwzeggen.

*g_

Roef ... hij snokte acirteruit e,n sloeg het srtuur
orn.. , Nu rvat vooruit en weer met hJ ut.r,r, g._
rnanceuvreerd. Opnieuw achteruit en een ruk aan

het rad.

-_ Ik ben er!

mompelde Edgar tevreden. l)e
chauffeur kan dat niet rapper..l
Hij wuifde spottend trr., d. man en de vroûw
gaf gas. De auto sn,eld,e heen, terug de breed::
.en
baan op.
't Ging goed en Edgar reed met snelle vaart.
En
na een tijd naderde hiy'de ouderlijke villa.
:- Ik rijd eens door tot;tegen l_euven, nam hij
zich voor.
Hij bemerkre Nelly Fariide en J.f aan de

poort.

Flauwe mensc,hen, dacrht Edigar. Ze zijn
- voor me.
bang
Hij gaf ,nog rn€er gas en stcrrnde het hek voor.bij en zwaaide.
Als in een warrel zag hij, dat Farilde beide armen in de hoogt,e s,tak.
I{< zal ze straks eens ferm uitlachen, besloot
Edgar.
tFarilde zou het wel aan vader zeggen...
En die
gedachte beroerde den knaap ,rrr... Vud"r zou wel
boos zijn...
Edgar minderde d,e vaart; ginds tegen de stad
was de weg drukker. ,l-lij ro,, à., de eerste ,lcruisstraat ,ool< keeren Misschien' kon ùrij Farilde en

- t0_

Nelly wel ove rhalen niets aan vader te zeggen...
-l'oe,
toe, 't was toch zoo erg niet, eens een toertje te d'oen. Fiij had nu bewezen dat hij alleen
kon rijden.. .
Ginder kruiste een binnenweg de groote baan.
Da,ar }<an hij draaien. Maar plots kwam uit een
hoevepoort een wagen. Er was nog tijd genoeg
om flink te r.emmen en zelfs om voorbij te steken. En voor een rkalmen chauffeur ware er geen
gevaar geweest.
Maar Edgar schrok en verloor 't h'oofd,. Hij wilde rernmen, maar gaf in zijn verwarring meer gas
en slcl,eg 't stuur te ver om, teneinde lin'ks uit te
wij,Icen.

De auto voelde geen ha,nd van een koenen
r,'leester meer, schoot naar de gracht, wipte er
rnet den voortrein over ,en slingerde een knaapje
.*rg, dat daar op den akker speelde.
Edgar hoorde ee n kreet, dan geschreeuw, zag
over het veld een man toesnel'len en werd vr€eselijk bang. Hij opende het portier, sprong uit de
a"i"Ï,to en vluchtte... Hij vluchtte met de hand aan
't gelaat en zag bloed aan zijn vingers. Hij barstte
in tranen uit e,n snelde over een wegel tusschen
cle akkers.
I II.
Cns Mieltje!
-Met dien kreet was een man van den aklrer koinen troopen. 't Was Melis, de vader van het door

*il-

de aut,o getroffen lcnaapje

Het kind lag roerloos in
ihet geworpe,n had. Schreiend hief vader het op" Uit een p,aar huizen in de
buurt kwamen verschrikt menschen toegeloopen.
-- Ons ,Mieltje is doodl jammerde Melis.
Neen, neen, zei.een man.. . Zie het wil de
- opendoen...
oogen
'Hêt kind knipperde rnet de oogleden. Bl'oed
wloeide uit de kleeren. Een auto stopte en een
heer steeg uit.
Een ôngeluk gebeurd? vroe'g hij. Och, een
kind overreden! riep hij medelijdend uit. Maar
een voror, waar de

aut

het Ieeft toch nog...
,Hij vernam dat dle man, die het knaapj'e vast
hield, de vader was.
Vriend, zei hij, we zijn tegen L,euven. Kom
met den kleine in mijn auto... ik zal u naar een
gasthuis voeren en daar zal uw kind dadelijk door
een dokter behand,eld worde,n.
Buren hielpen den versuften vader en het arlne
knaapje in de auto. Mieltje lag op de knieën van
vader in diens arm,en... Hij kreunde nu zacht.
De aut'o reed heen...
Maar waar is de chauffeur die het ongeluk
begaan heeft ) vroeg men in 'de groep, die "steeds
grooter werd.
-_ Gevlucht, zei iemand. Het is de zoon van
mijnheer Martens, ginder van de villa. Ik werkte
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dâar aan den overkant op mijn land... ilc zag ,t

gebeuren.
'1 \f,/3s nog een jon,gen, d,ie aan het
stuur
zat, vertelde de voerman van den wagen d,ie uit
een poor,t reed, toen Edgar daar juist aankwam.
Ik hie,ld mi3'n paard in om de auto te laten passeeren, vervolgde hij. En er was t,och plaats gen,oeg.
Maar een ,kind in zoo'n ding....
Ha, hij kan vijftien, zestien jaar zijn, hernam de man. die rEdgar had zien weg loopen.
En mag dat alleen rijdbn ) vroeg een vrouw.
Mijnheer Martens zal het niet geweten heb- meend,e een der omstanders.
b,en,
Er werd van alles ge,zegà tot er prlo'ts twee gen-

darmen opdoken. En die begonnen dadelijk Let
een ond,erzoek. Eerst vroe,gen ze waar de eigenaar
van de auto was.
Weggeloopen! klonk het.
-En onmiddellij'k hoorden de gendarmen dat de
zoon van m,ijnheer Mart,ens 't ongelu,k had verwelçt. Ze schreven de verklaring op van de getuigen.

l%n van de gendar,rnen begaf zich dan naar de
villa. De hovenier was terug naar zijn werk, maar
Nel'ly en Farilde 'stonden nog altijd ongerust aan
de poor,t. Ze konden van daar echter db plaats van
't ongeluk niet zien.
,Maar ze werden te angstiger, orndat Edgar, d'ie
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voorbijgereden was in de richting van Leuven.
aco lang we g bleef.
De m-eidlbew*erd,e telkens weer dat F.dgar in de
stad ecn ongeluk rrroest gekregen hebben.
C1:eens verscheen een gendarm. Nelly en Fariide keken elkaar aan en werden bleek.
-* 't Is hier de villa van mijnheer Martens, niet
waavJ vro€g cle gendarm.
*- -|a, rniS'nheer, antwoorddie de meid.
-- Waar is de zoon?
-- Edgar)
-'-. .lu, zoo hebben ze hem genoemd.
---- O" wat is er gebeurd) kreet Farilde, haif
schreiend.

_- Is hij niet thuis?
Neen...
--* I-lii was rnet cle auto

uitgereden, hé?
rnijnheer...
O,
er
is wat gebeurd. .. Z"g
--- -Tr,
het maar...
*.- "la, rnaar hij heeft zelf nie'ts... toch niets
ergs... want h;j is weggeloopen. De auto zit in de
gta.ttt.
En is F,dgar waarlijk niet gewond... tr""g
Neli5', ffIet een snik in ,haar stem.
-- Fiit, neen... ik clenk het toch niet... maar
een ander wel,
--- {f , toch een ongeluk ! kloeg Farilde.

ei zoc llang voor...
Angstig l',eek Nelly den gendarm aan.
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Ik was

*

De auto is in een gracht gereden ,en met den
kop er weer uit en raakte een kind, klonk het verder.

O, mijnheer is dat kind dood? vroeg Nelly'

huiverig.

\ssTl, 't is niet d'ood, Ik weet niet of 't erg
gekwetst is... Een andere auto heeft het rneege.

nome,n naar Leuven, naar het hospitaal. Maar is
de jongen waarlijk niet hier?
\lssn, mijnheer, ge moogt me gelooven. We
hebben
altijd aan de poort gestaan, verzekerde
Farilde.
_- I-lij kan langs een andere kant binnengekomen zijn.
-- Dan zou hij door een haag rnoeten kruipen,
hernarn Farilde.
.
F{oe oud is hij ?

jaar...
' - lssli6n
En mocht hij rijden van zijn vader?
- Wel ne en! riep Fariide uit. Hij is erg ongegeweest. I\4ijnheer is niet thuis en mehoorzaam

1'rou,w ligt, och arme, in het hospitaal. Als zijn
moeder dat moet hooren...
Kijk toch eenrs in huis of de zoon er niet is,
vïoeg de gendarm.
O, moet miin broer dan mee? snikte Nelly.
- Toch naar de auto, om te vertellen wat er
gebeurd
is...
Nelly keek in huis rohd en ging ook naar de

-
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k *". van rEdgar. Maar ze vond den jongen niet
- Jef kwam uit den hof en schr,ok, toen ,hij hoorde wat er ge'beurd was. Hij had Ed,gar
"oL "i"t
gezien.
',k Heb u wel tien keer gezegd, dat ge hem

cp- uw

fiets achterna moest! bromde Farilde tot
den hoveniey.
En wat had ik dan kunnen doen?
auto
- houden ! Toen d,e jonge heer hierDe
tegen
voorbij
reed, lachte hij nog met o,ns... Hij zou me met
fiets en al omver gereden heibhen, als ik in zijn
weg rlçv;.-.
tDe gendarm keerde naar de plaats van 't ongeluk terug. Daar waren nog meer menschen ve'rzamel'd. En allen zeid,e,n, dat het een s,chandb was,
een jr, igen met een auto te ilaten rijd'en.
De vriendelijke he,er, die het gewond,e kind
weggebracht had, keerde nu teru,g rnet vader Melis. En de menschen hoorden dat Mieltje er,g gewo,nd was aan het rechterbeen en de heup. De
dokter kon nog niet zeggen, of het kind zou gene
zen. Het was erns'ti,g getroffen.
\f,/ss1 'mijn vrouw het al) vro,eg Melis.
is naar haar toe, klon,k het.
-'fonia
Melis
stapte dan over d,en atkker heen naar zijn
huisje, dlat gind,er achter de boomen stond. Een
gendarm ging mee, om,onderwe,ge te vragen, wat
de vad,er van 't ongeluk gezien had.
Och, mrjn'heer, zei hij, niet veel. Ik was op

-
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rnijn land en Mielke speelde op den alçtrçer... Wie
zou nu denlcen, dat hij aan dezen kant'van e
gracht n,og niet veili,g zou zijn voor de auto'sl Ik
hoorde een schree'ùw... keek op... eir zag dat
mijn rkind weggesrnete,n werd,. Ik liep er naar toe.
En iemanid vluchtte. 't Moet dus de ,orr, ,,.r,
mijnheer Martens geweest zijn... Ha, die lafaardi
De j'ongen zatr niet geweten ,hebben, wat hij

heeft...
sedaan

-- Maar hij wist toch wel dat hij in een ar:to
mobiel zat.
De ge,ndarm ging even me,e in 't ee,nvoudig
boerenhuisje. 't Was daar treurig gesteld. Tonia,
een kennis, hed voorzichtig ',t nieuws aan vrouw
M,elis meegedeeld, maar de arme moeder w,as varl
schrik in zwijm gevallen. En nu was ze wel weer
bij kennis, maar keek zoo verdwaasd,. Toen ze
haar man zag, barstt,e ze in tranen uit en kr,eet:
Mielke is dood, niet waar!
- Neen, neen, rEmma... Ik heb ons kindje naar
't hospitaal
gebracht... een dokter heeft het verbonden...
't Is dood... Toe zeg het maar...
-*- 'Waarlijk, Emma, Mielke leeft nog... 't is
wel erg gewond...
',t Zal sterven ! O, ik m,oe,t er naar toe...
- De dokter geeft veel hoop... ge rkunt er nu
- hij... Mielke slaa'pt...
niet
lMoeder moest alles weten over de kwetsuren,
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,En zelf begaf hij zich nogmaa,ls naar de auto.
Daar stonden nog altijd menschen. die het gemaar Melis lcon zelf weinig zegger,, en had moeite
zijn vrouw te verhinderen toch naar Leuven ie
gaan,
Mie'ltje, 't vierjarig jongentje was hun eeniq
kind, sedert een jonger zusje gestorven was.
O, wat zaten de ouders dâar treurig bijeen...

v.
Melis liep naar buiten,.. de gendarm volgde
hem..

-*

naar Mart,ens! riep Melis uit. Ik mcet
dien moordenaar eens tusschen mijn handen
Xk ga

hebben.

De gendarm kalmeerde den wanhopigen vader...
Maar denkt ge, dat

't niet erg is! schreeuw'

d,e -deze. Mijn kind zalvoorzeker

sterven... O, het

was o'ns plezier... Het liep zoo dikwijls m€'t me
mee... of met m'oeder... Bleef het thuis en keerde ik 's avonds terug van 't land, dan kwam het
me tegen... En nu...
Maaï 't zal genezen, troostte de gendarm.
Geloof er niets van... 't Gaf in 't hospi-'k
ta,al haast geen teeken van leve'n meer... 't Deeci
zijn oogen niet meer open... 't Kende mijn stem
niet meer... Ik moet naar Martens...
Eindelijk kon de gendarm Melis bewegen weer
in huis te gaan.
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urde bespraken.
, Een heer naderde, en riep eensklaps uit:
-'- Maar dat is mijn auto!
Mijnheer Martens, fluisterde men.
- Ja, zei een man, dat is uw auto. Maar ge
- er t'och geen kinderen mee laten rijden !
rnoest
Wat is er dan gebeurd) stamelde de heer
Martens.
Uw jongen was m,et dat ding op gang...
- Ëdgar! O, is hij verongelukt)
- Neen... rnaar hij heeft een kind aangerebe

-

rtren.

De ve rschrikte vader wankelde even. Hij richtte zich tot een gendarm en zei:
_* Vertel me alles!
Hij hoorde nu 't gansche geval...
-_ Menschen, ge denkt 'toch zeker niet, dat ik
rnijn zo.on verlof heib g'egeven rnet de automobiel
te rijden ! sprak ,hij dan.
Hij wist toch hoe hij er mee rijden moest!
ktronk het. Hadt ge hem liever met een automobieltje uit den bazaar laten spelen!
Mijnheer Martens vrceg waar Melis woonde.Hij,
rvilde er heen.
De gendarm die Melis had moeten bedaren,
ried het af.
En in sombere stemming begaf mijnheer Mar-
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tens zich naar huis. ,De auto moest in de gracht
blijven liggen voor het gerecht.

V.
Nellv zat bedroefd in de kamer. Ze dacht aan
vader en moeder, en aan Edgar, die nog niet thuis
was, maar ook aan 't gewonde kind.
De hovenieï was op zoe,k naar haar broer. Fa.
rilde liep radeloos iond.
Nellv zag haar vader en ze snelde naar buiten.
O, weet ge 't al? vroeg ze,.eî ze begon te
schreien.
kindl 't Is vrees,elijk... 'Waar is Edgar?
--.1u,
Ik weet 't niet, vader.
--_- Is hij nog niet thuis gekomen?
Neen, vader.
-Farilde veTscheen oork, en zei klagend:
--- O, rnijnheer, Nelly en ik hebben het Edgar
genoeg verboden...
Hij heeft de auto dus uit de garage gehaald)
- mijqheer Martens.
vroeg
-_ Jr, vaCer, a.ntwoord.de Nelly. Hij wilde een
toertje doen.
I-lij is eerst naar den kant van Thienen ge- vertel"de de meid. Wij zijn niet van de
reden,
po,ort weg ,geweest... en dan kwam Edgar voorbij. Ik schreeuwde zoo luid ik rkon, maar hij
zwaaide €rens en reed naar Leuven... J"f is hem
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nu gaan zoeken... C, ik ben ziek van dat alles...
Mijrrheer Martens ging naar ,binnen en moest
even neer zitten. .. zoa ontsteld was hij.
foch had hij daar geen rust. Hij liep buiten en
-lreek
of de hovenier n,og niet terug klerde. Misschien was Edear toch zelf ook g.wlnd...
De avond viel en men zag Jef noch Edgar.
N4ijnheer,Marrens hield he1 niet meer"uit. Hij
sta-ntg_den we,g op. Maar waar moest hij zoekeni
't 'Werd g:heel don,ker. Hij }<eerde naar de villa
terug. Eindelijk verscheen Jef. Hij had hier en
daar in 't ronde wel gehoord, dat men een jongen
sezien had met bloed aan zijn voorhoofd,
niemand kon zegg,en waar hij gebleven was. -ru,
-_ Misschien ligt Edgar ergens gekwetst of bezwiimd in 't veld, zei mijnheer Martens.
En nu barstte hij ook in'tranen uit. Edgar, hoe
ongehoorzaam en stout ook, was toch ziln kindt
-* Ik heb hem I klonk de stem van Farilde uit
den stillen hof ... 'k Dacht wel, dat hij met den
donkeren zou afkcmen ...
Edgar trad binnen. Hij zag er akelig uit. Doodsbleek met een bloedvlek op zijn voorhoofd, zijn
kleeren vuil en zelfs gescheurd.
Toen hij zijn vader zag, begon hij te schreie,rr_.
Edgar, Edgar, wat
-. de heer ,Martrens. hebt ge toch gedaan !
sprali
_- Vergiff,enis, vader ! smeekte de knaap.
Mijnheer Mart,ens gr€ep zijn zoon vast en be-
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keek zijn vo,orh'oofd, Ftret bloed kwarn van eenige
kùeine won'den, door glasscherven ver'oorzaakt.
Ander letsel Frad Edgar niet bekomen.
\Vss1 gij, dat ge een kinC zeer ernsiig ge- heL,t? vroeg vader dan.
wond
__ O, vader... ilc vint{ het zoo erg! Het is toch
niet dood, va er...'
Neen... Maar als het eens moest sterve,n!
-De knaap ù<romp ineen.
__ Door uw schuld) vervoigd,e mijnheer Martens.
-- lk wilde een wag,en mijden, stamelde Edgar.
Cij wist wel, dat ge niet met de auto mocht
- n... Ge zi|t zeer ongehoorzaarn en roeketroos
rijde
goweest... F.n ook overnnoedig... omdât ge weet
hoe ge,een âuto sturen rnoet Lteelddet ge u in, dat
ge wel alleen een reis ka'n doen. En op een ge
vaarlijk oogen,blik verliest ge 't hoofd... Een aut'o
besturen, is niet a.lleen in gang zetten, gas geven'
vertragen, rernrnen, 't rad houd'en, maar dat is
vooral ook zelfL,eheersching hebben I Och, j'onge'n, 'k heb u dat zoo dikwijls gezegd. '. God geve
dat hei knaapje herstelt... Anders zijn db gevolg,en van uw où-rctorzichtigheid vreeselijk. Dan ligt
dat heel uw leven op uw geweten...
Edgar voeld'e dit ook.
En als uw ârme moeder het nu moet verne- vervolgde de heer Martens. Ze sprak nog
rnen,
over u. vanmiddag...
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F.dgar kreeg ,een nieuwen tran,envloed.
Zrjn r.ariêr wiesch de wondjes uii en iegde een
verband op 't voorhoofd en tevens dacht hij rnet
z,cc n mede,lijden aan 't kindje in 't hospitaal en
aa.:. zijn ouders.
Ildgar had geen e e'tlust. Vader leidde hem naar
bed.

--.Bid voor 't kindje van Melis, zei hij.
En toen ging de heer Marterrs lnog naar de stad
orn aan 't gerecht rn'ee !e deeien dat zljn zoon te-

recht was en nieuws t,e vragen over Mieltje Meiis.
Hij rild,e van angst, toen hij vernarn dat het
knaap3'e in levensgevaar verkeerde

u.
Melis en zijn vrouw waïen al vroeg naar Leu.
ven geweest. Moeder was in het hospitaal gebleven.
De vader moest orn een uur thi"lis zijn, om de
beesten te verz,orgen. Maar hij cleed zijn weri< als
gedachtenloos. 'De Zuster in 't gasthuis had hem
toegefluisterd, dat 't kind erg, zeet: erg ziek was.
--" Ik ga naar de villa... trk rrroet dien moordenaar heibben ! had Melis tot c{e buren geroepen.
ïin hij zag er bij die woorden ,rt.""Àlilk ,rit.
:
i\u trad de pastoor binnen.
-- Dug, Melis, zei hij. Ik kom u eens bezoeken.
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De va'der virl op oen stoel neer en barstte'in
tranen uit.
O, mijnheer de pastoor, ons Mielkel snikte
hij.- We zullen 't verliezen... i,k merk het aan de
doening in 't hospitaal...
Houd moed... God kan uw zoontje gene-

z'erl.

_- 't Is zoo e\g gekw,etst... O, gisteren

achter-

noen speelde het zoo rustig op den akker... En
dan kwam daar al met eens die wreede automobi'el... Een jongen zat aan 't stuur. Z,oo'n aap,
die me,ent alles te 'kunnen en ni,ets om arme m€nschen geeft. Maar 'k g. er naartoe... en ik zai
hem mijn vuisten laten gevoelen... Ons kind ver,
moor'den! 't Is zoo erg, o, zoo erg...
En in zijn smart boog Melis het hoofd. De pas.
too.r legde hêm gemoedelijk de hand op den schorr-

der.

Arme vriend, ik voel uw verdriet diep mee,
ventje. Als ik
al hier wandel, komt hij me zoo guitig een handje
geven. Ilç heb er altijd plezier om. Maar ge moogt
in uw verdriet niet onrechtvaardig zijn. Edgar
Martens is zeer ongehoorzaam gewees,t. Tegerr
het verbod van zijn vader in, reed hij uit. En daar
aan de kruisstraat verloor hij 't hoofd, door een
wagen die uit een poort kwam. De jongen ligt nu
zie,k van spijt en verdriet... Laat uw gramschap
ze

i- hij. Mielke is zoo'n vriendelijk
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niet rneester worden over u. Er is op de villa ook
v.eel verdriet om dit ongeluk.
De pastoor kalmeerde vader Melis en troostte
hem.
Een buurman kwarn 't werk op 't hoefje overne'men. Melis moest nu naar de p'laats van 't ongeùuk, waar die auto nog in de gracht zat. 't Gerecht waser voor 't onderzoek. Mijnheer Martens
stond er ook. Maar Edgar lag met zware koorts te
bed en ijlde over Mie'litje Melis.
h4ijnheer'Martens keek met deernis naar Melis,
die nu ondervraagd werd.
En daarna trad d,e heer Martens op den bedroefdên man toe.
lVlelis blikte hem aan. Er kwam geflikker in
z:ijn oogen. Maar hij schouldde in zoo'n treurig

*ttÏt'o"r,

mijnheer, 't is voor u ook erg! riep
Melis plots uit en hij stak hem de hand toe.
Mijnheer Martens kreeg de tranen in de oog,en.
'k ,Heb zoo vurig voor uw kind gebeden,
iluisterde hij. En mijn jongen is zielç van wroe'
ging...
-:- ''t -Was een ongerluk...
.* Ja... Maar hij had niet alleen mogen rijden.
__ fr{ssn. . . Hoe zijn jongens...
De woede was gevallen bij Melis en hier ston.
cl,en twee bedroefde vaders.
Mijnheer.Martens ging mee naar Leuven. En
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hij groette de rno,eder en zag't ki'ndje, dat zoo
bleelc en roerloos in 't witte bedje lag. Hij sprak
dan m'et den dokter en liet een zeeï knappen specialist komen. rHij praatte eveneens met-een Zuster en 't beddeke met den tr<leinen lijder werd in
een afzonderlijk kamertje gebracht.
Mevrouw Martens vertoefde in een ander gasthuis, rnaar om haar toestand werd het nieuws
voor haar ver,borgen gehouden.

_- C), vader, zal ik naar de gevangenis rnoeten l
hernam hij huiverend"
- I-let wordt een gerechtszaak en gij hebt de
w€t overtreden... Ik ben er verantwoordelijk
voov. Ze zullen u niet in d'e gevangenis brengen.
Maar u dan, vader?
- Neen, neen... Edgar, onthoud de vreeselij__
ke les... Ik weet dat ge al veel wroeging hebt gehad.

Na t'"nree dagen had Edgar geen kocrts meer.
Hij lag bleek en stil op zijn i<arner. Vader trarl
binnen.

* 0,

hce is het met l\4iellçe Melis) vroeg zijn

zoon.

--- Godldank rvat beter..

"

...* I-{et zal C'an niet sterven, vader}
-- Neen... De dokter geeft de beste hct'cp oi:

herstel.

$, wat ben ik blii... tk
-.
over gedroomd.

heb er

'zoo

akelig

_- Het ]<ind zaù gered worden, heb ik ',r.r, *orgen nog in het hospitaal gehoord. Efuar, straks
komen twee heeren van 't gereclt om u te onder'
vrag€n over 't onge luk... Zeg dus de waarheid.
De knaap ontstelde.
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O, vader, ik heb dien middag liggen schreien- in het veld... ik wou wegloopen... heel ver
w€g, van spijt en angt.
jongen, dat geloof ik... vergeet dat maar

- Jo, En denk aan Gods gebod, uw ouders te
nooit...

eeren... Wie zijn ouders eert, gehoorzaamt ze,
ook al ziet vader en moeder niet wat ge doet...
'lVat
later traden trn'ee heeren binnen En Edgar
moest alles vertellen: hoe hij de auto uit de ,garage genomen had, niet naar Neily wilde luisteren,
de meid uitlachtte, waar hij heen gereden was en
hoe 't ongeluk gebeurde. Hij was toen weggeloopen van angst... ais zinneloos bijna. 't 'Was niet
uit onverschilligheid voor Miel'tje Melis, want hij
had clien middag al zoo ontzettend geleden, bij de
geCachte dat hi.i rnisschien den dood van 't kind
had veroorzaakt.
De heeren gingen weer heen

-!
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VII.

Mieltje Melis herstelde elrken d.g meer en
meer. En 't was voor de ouders een blijde dag,
toen hun kind naar huis gevelerd mocht worde,n
om verder verpieegd te wor'den door moeder.
Mijnheer Martens betaaldê al d,e onkosten. Dagelijks kwam hij naar 't hoefje, meestal met
Nelly, die uit de,kostschool mocht blijven tot haar
moeder terug zou zijn op de villa.
Eindelijk ging Ed,gar eens mee. Hij had eerst
nie t gedurfd. Beschaamd trad hij binnen.
Maar Melis liet hem niet zijn vuisten gevoelen.
Hij en zijn vrouw wisten, wat Edgar geleden had
en nog leed.
Ëdgar dacht voortdurend aan de gerechtszaak.
Hij zag er zoo tegen op. En wat zou men met ,hem
d,oen. Hij had de wet oventreden. O, die onrust
kwelde hem.
Mevrouw Martens kwarn naar huis. Ze zag
nog zeer bleek, maar was overigens hertelt. Ze
wist nog niets van 't ongeluk. Nu vertelde mijnheer Martens het haar zeer voorzichtig. Moeder
schrok toch erg.
'Lang sprak ze toen met haar jongen... O, ze
zou nooit meereen gelu,kkigen dâg gehad hebben
moest Mieltje Melis gestorven zijn. Ze dankte
ook God, dat het ki,nd genas en ook geen geb,rek
zou behouden
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Nelly vertrok naar de kostschool. Vader hield
fl,dgar thuis. Hij moest te l.euven naar school.
Mijnheer Mart'ens wilde herir dagelijks onder zijn
to,êzicht hebben.
tDe auto s'tond weer

in de garage. Maar larr,g
duurde het, eer mijn'heer Martens ze gebruikte
De chauffeur, die een boerenzoon was, kon Jef in
"

den tu,in helpen.
Mieltje was geh,eel beter.
dikwijls zijn vader.

Hij

vergezelde weer

'Eindelij,k kwam 't gebeurde voor de rechtbank.
Mijnheei,Martens was daar met zijn zoon.
,Ee n advo,kaat sprak voor Edgar. Hij erkende
dat de jongen zeer ongehoorzaam was gewees;
En it de ergste gevolgen had kunnen hebiben.
Maar gelul(kig was rMi'eùtje genezen.
En de advokaat beschreef, wat Edgar zelf geleden had door spijt, verdriet en wroeging. Hij had
zeer ve€l berouw over zijn ,onbezonnenheid. En
hij zou wel nooit de les vergeten. Hij toonde ook
dat Lr,erouw docr dikwijls de ouders Melis te bezoeken en de lçleine Emiel was zijn vriendje geworden.
,Edgar schreide toen hij dit alles hoorde.
De rechter gaf hem een strenge vermaning.
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Toen Edgar achttien jaar werd, had hij geen
om te sturen. De schrik zat er no,g in. Hi3' zou
nog maar een heelen tijd wachten.
I'-is't

Moest z'oo iets nog gebeuren, dan zou het slechter
aflo,open voor den schuldige, ook al genas het
slachtoffer. Eâgar had vreeselijke onge,lukkçn
kunnen verwekken. Hij moest zijn ouders gehoorzarnen en eveneens de wetten van het land.
De zaak eindigde dus gunstig.
Vader Melis had geen schadevergoeding gevraagd. Hij wilde geen cent ontvangen op het ongeluk met zijn kind.
Mijnheer en m,evrouw Martenis gingen dien
avond naar de kleine hoeve. En lang spraken ze
met de ouders. Ze wild,en Mieltje onder hun beschêrming nemen. Als het later zou blijken dat
hij goed kon leeren, zou hij op kosten.van mijnheer en m'evrouw Martens mogen studeeren.
W,erd hij liever landhouwer, dan ook kon hij
op hun steun rekenen.
Mieltje werd hun pleegkind, al zou het natuurlijk bij vader en moeder blijven.
En mijnheeï en mevrouw Martens waren lieden die hun woord hielden.
Nelly vernam op de kostschool mel vreugde dat
de ger,echtszaak goed afgeloopen was. Ze had nu
toch veel medelijden met haar broer gehad.
Farilde, de ,oude, trouwe meid, wenschte nog
meer dat de autos' verbodên zouden worden...
Maar,dan ,.L^toogde de chauffeur dat ook voerlieden door onvoorzichtigheid, ongelukken kunnen
verwekken en fietsers en voetgangers.
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