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iVla,rtina en Eugeen, zustt:r e:r irr:ûef. kvi;,rliictt
Dorens' lroeve. Ze hade{e-vl vçr,:rt cler, !.t.nrtr a,lt'd
i{pl}eLeti ser;.rtlpl ,rp cleri rrkktlr. \r h,"rl v;rcarttiu"
w&s, $tul:rdt, rtteleder lrerr lreer,, (]{ri wat tl r,,':,r'
dienen.
De kincit:rc.n L'egaven zich nar,,r: lrtris. Marlin,r
lnd pijn in cleir rug van h..:t .tarthr:irde:iicl qt-'F:,rge,,
sitâan. Maar [rrgr,'etr zei .]at Cit wel ()v('r ;.ou gira,l
m'et siapen.
Z,c lçwrrn:n langs het khirre ciot1.: t','n hoortle:'
plote een gejoel.
is dat,:' vroeg Martina"
-- ÏV'at
'l Zijn j.r,ngens, d:i.,t rr:epen. . We krttrtr.:tr
ze -ilog niet zien. ze zijn ginder achter clie huiz,-r,
..* Zcu i::r da'n wat gebeurd zijrr'
-- lÏr weet het niet... W. z,r.rllitn t llilu\4' frrr:1r'
,,

n,tr

kt'I!..

Ma.tt voorbij de huizen schrol*ken l{artin"r ..rr
Hug*cn Krrapetn ottrri:ngçlen (:en \rrourti'. Ze laclt
ttnri rlrTl hi,lar. Srtnr.lruigen t;rokl<,t.er airn !r,r;,r r,"rk, *r,

jak. Dan werd de oude vrouw boos. Ze wiide d,:
plaaggeesten slaan, rnaar de jongens schoten la
chend weg, orrr wat lateldie leelijke s'treken te
hernemen.
lVioeder! zei Mar,tina. O, ze heeft weer ge
cironken
!
Eugeen s,torrnde naar de jon,ge,ns toe. Boef ! Peter van den srnid kreeg zoo'n stootn diat hij ornvel.
tuimelde en Karel van den tirnme,rman een lrlap
cm zijn ooren, dat zijn hoofd bijna een halven
riraai rnaalcte.
_- Lafaards! riep Eugeen.
Flij rbalde de vuisten. De jongens stoven vérschrikt u:teen. Maar op een afs,tand bleven z:
staan.
"* D,ronken Net I schreeuwc{e er een.
Het ge3oei begon weer...
Eugeen ren.cie naar de knapen toe.
Pv'Ta;:tina nam die bedronken vrorlw b,,i den arm.
*:- &4oeCer, ik zal u naar huis leie{en, zei ze treulig, ja, æ,:o treurig, clat haar etemmetj,e heefde.
Van de jo,ngens bieven er drie staan.
-*- Raak rriij eens aan, daagde Toon den zoon
.ra:: cl'en ieurd,er, Eugeen ui't.
*- Oe zult rnil'n rn,oeder niet uitschelden.
*-- I"Jw moed,er is dronken I
-* 't Xs niet ïyâar... N4oeder is ziek.
Toon lachte luid, en d,e anderen ste,mden daa.r,
2

mee in. Eugeen greep To,rn b'eet. De jongen's rolclen op den grond
'' Maàr plot"s 'scheidde iemand'hen. F-[et was d:

hoofdon'derwijzer, meest'er Davrd;"
'Wat is me dht"'. zoo vechfeni zei
toon.
strengen
j'on,gens s,tonrd'en recht'
'D'e

|rii

op

Eugeen.

Zijn

nnoeder i,s d'ronken, sprnle Toon,
Fdiet waar... Moeder is ziek.
-De r.;eester rvist iiet wel b'eter, ,fi aar kon begrijpen dht Eugeen zijn rnoed,ers iôesta"nci wilde
verbergen.
Eugeen, ga uw moe'rler helpe'r, zei hi;' vvierr"
ctelijk.
En toen de arrne kn,aap weg was, vervolgde d"'
ùroofdondrerwijzer tot Toon en de an'deren:
Ge moest u schamen voor.uw- g:,Cragi Laal
- menschen rne,t rust! Ën houdt u fatscenli;kl
'eille
Llegrijpt ge dan niet, welk een verCr-el Ë,ugeen
-Welders

,

al heeft)
De rneester bestrafte d,e knapen nûg meer e'l

stuurde ze dhnrweg;
Intusschen wilde lViarhna haar 'rrrceder na.ar
huis br'e'ngen. Maar vrouw Welclers b'.omde tot
i
haar lcind:
.-- O; denlit gij'ook als die schav'-liten van jongens, dat ik dronken ben, zei ze mèt vreemde

' Gii zijt ook al terug van hei landl (),

skm. Ze liegen het. dat r-k scheef io,op lk ga z,',.'
i'e;ht ais iedbreen. Ce ziit veel te vioeg terug va',

'luiaard... in plâats van

het land" luiaard!
Maar moeder, 't ie kwartier na zeven.
- Niet waar! lk ben ni'et dronken.,.
-O, Marti,ng" had haar smatt wei kunnen uil
irehrièuwenl Ze vond, het altijd erg een dronken
rrrensch te zien. En van h.rav moeder vonC ze hej
verschrihkelijk. En dan was ze ool< zoo beschaamti
vrror de nrensche,n, die door het ven ter of aân d<;

moeten rap naar huis!
Ërrgeen ,trol< rnoeder aan den and.eren arrn.
Vrouw Welders was kwaad. Maar Ëugeen had
rneel macht.
Arme schapent zei ginrler een vrouw tot een

.ieu,r kehen.

a

schreeuwde rnoeder:
i.lt'eên vïouw, die vam de ande.re eijde hwam, err
zelf 'niete gezegd hâd.
Die vrourr schudide 't hoofd.
Hoe is 't mogelijkl Zarg, dat ge zoo sauw
thuis kohrt; sprak ze nu.
mogelijk
-* Wat hebt gij m,irj te l<omirnandee(eR I lçre rr
\ r'ouw Welders.
Ze staÏ<, de ruist op.
**'O, moeder tochlsnikte Martina. Kom meCl
snreelrte ze. De rnenschen kijken zoo nrrar on$.
-- Gij, lui kincl, rnnegt aandappelen rapen! Iir
ben niet dronken. De menschen mogen me za.r
niet aangapen,. Ik wil dht niet! Dat ze naar hen
c'igen zien!
Daar kwam Ëugeen- Hij zag r+or{ van schaam
te en boog nu ilet hoofd.
Kom moederl drong hii aa.n

héf Zoo uw inoeCer rnoeten
mee leiden^.. Hard v,oor d,e }cinderer: !
.* Vrou\^f ïVelders heeft van dic vlagerr, dnt ze
orinï<t. . .
-* AIs haar man thuis is, riurfn ze het wei niet !
*- H., neen! Die we,rl<t nr; 7slç,.r in Frankrijk
.* Neen, i,n db koolmijnen, bij Ch:oleroi. Hii
kornt mi€ulr 's Zaterdagsavonds tot 's.Maandags....
En soms blijft hij een week, voor 't werk op zijn
stu'lrie land Dan dri.nkt zijn vroulv nief
i!{artina en Eugeen waren nu op een îve,g, waar.

-* tL ben niet dronken I

-

gi1

aardappelen te rapen en

gelld te verdienen!
, ** '1 Is avond, moeder!
Niet waar! 't Is nog klaar...
'$(/e

ndere.

* 't Is ongelukkig,

.

ni'et veel huizen meer stonden. Ze spraken Êeen
woorC. Fn a!.: vcii.uft strompekle n:oeder tusschen hen in. Sorns struikelde ze even in een kay
l€spoor.

Ze'kon ntr niet beeeffen wellc ee;i groot leed z*tor tijd brab
bclde ze wat.

,haar lcinderen veroorzaakte. V,an tijrJ

t

Er"rgeeu en Martina kregen zc dan toch thuis.
De familie Welders had ear kleine woning bii het
bosch" Er behoorde waÊ land bii. En in een stalietje stonclen twee geiten. Eugeen en Martina hielpen altijd flink mee. Vadel lcon echter op dat stuk:
je land den kost niet verdienen. Hii ging veel naar
cie l"oolrnijnen in Wallonië.
'Welders
was nu op een stoel neergeval'
Moeder
len. Ze lreelc dwaas rond.
Ik heb slaap, zei ze. Ik ben nier dronlcen,
- Maar ik moet naar bed.
hoor!
rnoeder, ik zal u helpen.
- Jr,
i{gsn! lk ben immers niet dronken... Ge
- nuj ,ni,-t naa"r b,ed help.:n. Denkt ge, dat ilr
,m,oel
e,en klein lcind ben?
Vrouw Welciers ewijmelde naar een achterka
mer en gekleed viel ze op haar bed neer. Ze sliep
'"veidra in.
..* O, wat is dat t'och triestig! zei Martina.
-- Ja. En die genneene V/annes uit de ,,Rozele.ar" schenl<t moeder drank, om maer wat centen
te verdienen ! sprak Eugeen. Daar in die herberg
irrijgt ieJer drank, zooveel hij wii.
Waarom doot'moeder he,t toch!
-,Er:geen haalde de schouders op.
'Wat
was het d,loevig i,n huis!
Martina wi,esch zich en dan schonh ze lcoffie
6rp €D sneed ze brood. Haar brser eorgd,e voor de
6

Seiten en ook voor de konijncn. die eveneens rihet stalletje zaten.
De kinderen avondmaalden samen. Daarna
ging Ëugeen de aarclappelen uitctroen voor derr
volgenden dag.
Ma_rtina sloop op haar teenern naar Ce achterka_
*"r,.,Hoe. ellendig-lag moeCe,r daar! I-let *uiul*
y"9l{" pijn aan 't.hart. Ze had haar moed ., ,â,,,
lief. En dan dit moeten zien!
Martina,tnok met alle inspanr.ing van i<rachter,
moeder wat recht. Ze zag.,"ht", gefn Lao,s t
ontkleeden.
"r, t]
Ze legde een deken over moeder. En dan begal
ze zioh naar buiten, bij haar broer.
Moeder slaapt, zei ze.
-Och, ja,-Etrg".n
wist het wel. Siapen tot rnorgenoch'te,nd, negen of tien uur. Nu *r, durr;"Ë;
de dat met moeder, sedlert eenigtl jaren. ,,t Was
begonnen toen dhar wat verdeo"EÀilb Frarrken
kwam w-onen,- een oud,e kennis van n-roed.er, die
er dikrr"ijls op bezoek ging. F.rnilie Frar:.lcen
droni<
c,o'k.
{1 zij had het môeder Welclers g,:ieerd.
lk kan morgen niet mee ,na"r C"en ,Lroer, zei
oL
"
lVla,rtina,
want moeder zal ziek zijn
*.Cr moet ;hui.. blijve".
ô,a.i".<!er niet rneer
*.er 9" koolmijnen sing! Als vader rhuis is, driaLt
rnoeder nooit mér.
Eens was het gebeurd en toen had vader zoo
-boos
gesproken, dat de kinderen uit huis wâï€ri

et bsiden rn 't bosch stonù.r" te seh.qeielr
Martina raapte de aar,Jappelen op. 't 'Werd

gel<.rope;'.

duister. 'tWas eenzaam in het huisje. Martina
siak de lamp aan. Ze wilde nog een van haar kou"sen stoppen.
De deur werd geopend. Een vrouw stak haar
lioofd orrr cie deur^
Is moeder er niet? vroeg zÊ.
-1t Was Emilie Franken. En Eugecn sprong op.

*-

ll,-eCer leeft u niet nocdig! rnauwde hij.
Maak dat ge weg komt!
'-. \Mat scheelt er u ?
--* Ge moet voort gaanl
* Ge zijt een onbeleefde jongen.
Maar Eugeen sloeg de deur toe, zooCart vrouw
F ranlceà vlug haar hoofd moest ten gtrekk€n, orr!
:iiet in de knel te geraken. Ze bleef dan nog everl.
voor het venster staan schelien. Daarna d'roop ze
aI.
O, ik kan die EmiJie niet zien, zci Eu,geen.
Ze heeft het verdriet in ons huis gebracht.
-- Ju, dat is waar.
Als twee verlatenen zaten Marcina en flugeen
daar! Ër: n',.issci.ien was hun vader tc,,r.n in de donkere mijn voor het nachtwerk.
Er werd geklopt €n een heer tra<I. binnen. Hei
rças de hoofdonderwijzer. Hij had zoo'n mede
iijden met de kinderen Weliders en l(wam no,q
eens'nâar hen zien.

I

'''r'.

' Goden avond,

kinderen, groette hij.
, Eugeen schoof vlug een stoel bii. Hii hield veel
van den meester.
*.Slaapt moeder! vroeg mijnheer Davids.

* Ja, rnees'ter.
bat is 'goed.. . Vader is zek*:r te Charleroi
-* J", mees'ter,
naar de koolmijnen

Ik zal morgen eens ;net moeder spreken. Zij

- te verstandlig, om zo,o re blijv."*n clrinken.
iÂ'toch
-* O, meester, 't is al rle schuÏd .t.,tt [pilï'.:
F'ranken, spralc Eugeen.
* Ik weet het, jongen. Maar moeder" zal veran"
<leren. Ell* vraagt het ook aan den goeden Cod,
kinderen !
Mijnlheer Davids o-leef minzaam pr"rten,Flij wilde de eenzamen nog wat gezelschap houden.

Gaat nu slapen, 't is tijd, zei hrj, toen hii
."ertrok.
En blijft moeder lief hebben en eei'biedigen! En ,ik zal eens met moecler pitrten
Even later was het donker en stil in het huisje.
Mantina kon toch voo'ï€erst ,ni,et slapen . Ze bad,
,roor moeder.
Den volgenden morgen vertrol; Eugeen naar
cie hoeve. Moeder sliep nog. Martina bloef thuis.
Ze had het ontbiit gereed .,,smaa,ki., veegde dar
het huis, echildê de aardapp.:len en begr:n eindeFjk kousen te ,stoppen.
De zon scheen; voor het huis kakelden de lcip
pen. Vogels zongen iin c{e l:oo,rncr. Buiten war
{}

vroolijk. Maar in het hartje van Martinr
lt",
heerschte treurnis.
't Was over tiener, toen rhet rneisje
moeder
hoorde. Vrouw Welders kwam i; L
k;r[;.
Zzag er slecht uit.
. D.g moed,er, zei Martina.
*
zijt ge n:iet ,naar den boerl vroe*
vrouwYSpm
We]ders.

*-Omdat

llen.

ge zie,l< waart, r.noerJer. IIç zai
u her

Tut, tut, dat is niet ncod,ig. .. Ca nu nûaar.
rap- voort. Als er wat geld is te"verdi;;;;
;;;;
p.e niet thuis zitten.
gehcorzaamde z_onder tegen spreken.
,.r.-Y:itt,lî
v nendeluk groette ze moeder
en dan vcrtrok ze
l\lloecier l.ad niets ,rr", h"t g.bJJ.
- -"
,:vond"sezegd en.Martina
"""-ài;r".
haà, het liefs:t
,oJ.
z.e kwam op het land.aan, waar mannen
de
aardappelen uitstake"
kird";;;;"
opraapten
"r,
en in groote ryranden wierpen.
,De boer was er ooi<.
__ Martina. ge komt veel
te laat, zei hij.
.-- lVloecjer vras ziek...
Heeft F,ugeen Ëet niet
eezegd )
- - Jawel. Maar ik lou r/an uw locn wat moeterr
iiftrekken.
Nu, 'k zal het ,;;r-;;ï..r
roo
Haar moeder ziekl J.,- j""-e;; ,:âre lateu.
ziektc,
zei-een
der mannen.

r0

* Zwijgl beval de boer. Werk voorr in plaars

r,an te Lrabbelen.

Martina was rood geworden. Altijci dat

ge-

sctr,imp op moeder! Ze dacht aan de wocrden ian
meester Davids. Ja, zewilde veel bi.lden voor haa,-

moeder.

'

Martina kwam al rapend bij Eugeen,
Is m,oeder al opgesta.an ) vrceg ixrar hroer
fluisterend.
: Ja, en ik moest naar hier gaan.
Meer spraken ze er niet oou. Z. voelden, dal

anderen naar hen keken.
Toen het middag was, Iuidde er op dr: hoeve eei,
klô.hje" He-t riep groot eri kleinlroo, d"n rnaaltijci
De heele bende trok naar de boerderij, alien
vr,oolijk pratend en laohend urtgezcnderd Mart.
n-a e-n Eugeen. Ze kwamen achtLrenn, nie,t blijdr
als de a,nderen.
Misschien zat Emilie Franken nu b,ij m,oedrr
e,n gingen ze aamen weer uit. En rian lçon iret clezbEde ellende zijn van gisteren.
De hoeve stond.op
van waa_r rnen
"."dehoogte,
een ver gez,icht had 6v_er
*ijd" omgeving.
Ginds tegen de wolken stonj e"r, -rLrk.n"te toren _met een koepel. Het was de trcerk van Scherpenheuvel. Mariina kee,k er naar. En een gedacht
kwam bij"haai ,op. Ze zou daar willen h;";
;;;,,
-dil.çm voor haar moeder te bidde n" .te
u.o
"ug
wijls pelgr,ims voorbij
'trelcken naar .ie verrnaard'
cie

ll

bedevaartplaats, Sorns heeie' rijtæ Lû,ircn, ;rrei
vlaggetjes op de paar'den. Twee maal was Martina
el o,ok geweest, met haar otrulers en met Eugeen.
trn het boerénhuis zet'ten allen zich aan de lange
uafel. De pap dampte in de borden, Er werd srnakelijk gegeten, ook vàn de aardappelen met spek
En na den maaltijd mocht men nog even rusten.
Maar de kinderen çchenen niet rnoe; ze speelder'.
op het hof. Alleen Martina en Eugeen deden niel
rnee,

* Die kinderen hebben verd'riet, zei Kobe, een
w"erlcman. F{un m'oeder is gisteravond v"'eer dron
-' Die vï.ouw rnoest zich schamen,
een ander. Zulk een braven. naarstigen

oordeelde
man heb-

ben.

En goede kinderen! 't Kon er alles zoo goert
- hernarn F,obe En vrouw Welc.lers, die zich
gaarr,
266 gemeen gedrttagt.

fi6s1 vader dronk oot<..
Te beterweet ze, wai kwaacl er van Voortiiornt.

._

J=, uraar dat zet over.. .
Geki,eialJ \,/rr,;-'w Wclders kan ,!;et laten, als
;:e wil. Ze moest die Emiùie Fraaken rnijden, ee;r
uie niet deugt, erg luri is, ook diinkt en van wie
zr zeggen, dat ze durft stelen.
-.- Hard wericen doet d,ie ilmilie in'r elk geval
niet.

-
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fÆ bedelt. Ais er menschetrraar Scher{*'r'''

- gaân' vooral in de Meimnand; *taat ze nre'
heuv+l
.rit'g"stËlcte hand aan den weg. lin da:r lib'gt zt'

roJ oakclh; ze ïoepl, dat ze thu'i.s ,;en aisken rnarr
heeft en negen }çinderen. Ën ze wixlnt alleen rne't
laar rnoeder.
--: Ja, 'k weet het genoeg- En r''tottw lt'elder"
rnoest zoo geen vriendin willen.
Martina en Eugeen Qgt.pen, dat de mannrq
('ver hu,n moeder sprakeà. Ze ware'n i;eschaamd'
Met vrees verwâcjhtte.îl ze den avcncl. O, wat ;'-ot'r
iret dan ziin

I

n.

Dien middag had vrouw Welds:rs een iongeri
naar het dorp gestuurd met een flesch in eetr
mandje t*tbà"gltt. De'knaap, die daar bij het

boscfr-twee koeien wachtte, moest Ë'.'ener,"eï halen'
\"ro,uw Welders paste zop'lang op db dieren.
Ze ga| den jongen eenige centen en ging nret
de flesch naar huis.
'Ioen de flesc.h op de tafel stond en vrouw !(/r:icbrs een glaasje uit de lras nam, trad meester Da
vids binnen. Hij wi'st al van <len k,:rr"iwaç|iter' wai
ceze had rnoeten doen.
Vrouw Welders schrok geweidig. fle nreettcr
nam de fiesch en goot ze buiten <ic deur uit etr
Ïoeg plaatstc hij ze gp tnfel terug.

lr

: j:- -..'

:

,.lpqrl 4erte hij
neer;
=i"h spralc
, * Ga ook z,irten,
hij tot de vrôuw. We
lngqten:eens spreËen. I,k heb dat vergif weg gËgooid..Ge weet, .dat het vergif !, ,rono ,iw lichLîr,
iiw geest en uw ziel.
. Besc.haamd nam de moecier
von M.rlirra en Eu

geen piaats.

-_.Gisteravond had ilc zco'n medclijden met
uw kinder.gn, vervolgde de heer Dn,,.id"." C" fi"p,
lq zwaaien op straat en jongenu l."ht.r, u u,it,
lyài
niet goed was. Toen kwamen Martlna
E,rg"u*,
,{e zagen zo,o hun moeder. En dat is wreed
"r,
voor
cen lcind! Eugeen,verdedigde
,loog a" i.""
"r,
r_tens- aan. Hij vocht voor zijn "
moeder...
M.riirro
leid,d,e u rnee. En later ben rk hier nog g"*".",.
lk moest... .il< _dacht- .un J.-â**',",t"o*rr, wier
r.+der har.d werkt in de donkere mirn
en w,ier moé
<ie: nu niet.r,.or de kinderen kon ,"r;;r.
E;'Ëù,
'ran mijn bezoek niets sernerkt... --Murti"^

hugeen zaten hier.zo_o eenzaam en clroevig. Daar
"r,
rtralcs on,trn,oerre ik den
;o;;;
":l;;"1;r,virn at
rvas naar u met ee,n bor:dscirap
drrr,Lt'rrgr'
rneester.
$ls ge nog eens doorrL"r, "p t JJrp
icopt, zuit ge roo, d"r, nach,t i" ;t totlu.-f"i"i
",t

r,r"or,den.

Ilç heb den veldwachter g*r"gdl d.t: li,

r'lret u zou spreken en daarop i,s hifteluggukeer.,
Mî_er vrouw 'Welders, zijt
sij niet tL ir-ffjfi;[
.'.uike vermaningen te krijglei.. e e" lr"n
"à
moest eens
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g'e'beuren... gij ,opgesloten... en C;,,t iroorer: uw
kinderen en uw brave rnan !
Vr,ouw Welders begon'te weencn.
''t is slecht, zei ze. llc weet het.
-Ja,
\f,/s6r,ern,doet ge 't dan? '
--:- frfu en dan konlt die.goesti,ng'-J'aar drank..
en 't is of il; naar de herbetg gejaagd word.
:

,

'

Door Emilie Franken! l
Zij heeft het mij geleerd.
- 'Waarom laat ge die vrouw in uw h".ris toe
c'n-waarom,gaat ge er zelf heen) Zij dêu'gt niei
Ze is lui en valsch en,slecht voor haar rnoec{er. I;
clat nu een vrien,din voor u I Ge moet strijden fe:
gen de dranhzucht en God viagen, da"t l-lij u help
c'n g€ zult overwinnen. Maar geeft ge aa.ii Crankzucht toe, dan w,ord,t heit stceds erger en ault'g"
heel uw gezr,nongelukki,g'rrrleen. Drank irr ;:co'i,
flesch, dat is de duivel in .,lie flescir en Ce du.rive,
I.;prnt in den mensch. O, hoe'"eei rni.nilad,en gebcu,
ren er c-'ror den dr:nk, hoevcel rner.schen.zitten
d,oor den drank in de ger"angcnis, in eeir zinnek:ozengesticht of eindigen hun leven i:r het hospitaall
Ik heb j'onge lieden door der,'drank voor heej hr;:,
verder leven ongelu'l:kig weten worde,r. \X/at is e,
ctp.de laatste kermis nog gebeurcl rnei Jan -Qtasl
Hij had tevee,l gedronkeil en 's a\.or'ds laat lireeg
hij ruzie rnet Emiel iDoorens Stas trelçt zijrr rnes
e,n geeft Doorens drie steken. Ller, kwa';tier latei
jaren in do
-rv?s Doorens al d,ood. En Stas zit voor

li

Hêvangenis.. ln twee farnilrer schrorneli jl, verdrier
l-tluctrter zou stas zijn mes niet getro,rrk-r rr.Crr".

ik ben al oud en heL veel gezieJ." b.l""fJ. M;;;
['ij-r-nrj,komr geen druppel?*"ti ;n t U*r
Vrouw W'elders ,boàg rerlegen het iroosd.
W'as a,l wâar, wat de *À*to, .Ji. Z* beloofdb lrrr,
ririnken te laten. Ze was niei bocs dat de hee,.

Emilie praaùte zoo stertr<., da,t ze haar ein kreeg. I)e
Martina en Hugeen trok ,mee na.r d.
Iierberg, al voelde ze, dat ze misdeecl.
moe.der uan

I

Davids de flesch,leeggegpten had.
"fçen cle
mee$ter li"*t, *o", trad Emilie Franke ,
irinnen met haar broer. .
* Wa,t krnam de scho",lrneestei. .droen l rrrrler

H,milie

.

* Over Eugeen spreken.
...,-_Jo., zeg het-iiiaâç opreeht. Hij heef't u les,ryke

dingen gezegd over het drinkcn.
De meester wâs zeer vriendeliik.
- Ja, ja vr',lcennen
-datl Miin bi.,,, ia overge_
.
ko'men u,it Aarschot. En *, n"un siimen ,ro""ï,
,,Rozelaar".
NeenI antwoordde
Wslder...
-_. 'V/atl Ge wi'lt nietlvrôrrw
AI orrr* i*unnrssen kc
rnen er. Ce moet niet zooveel dri,r.,,ken
gi*t",.'
Dat was o,verdreven van u. Mijn lrrcer "l*
tractee-r;.
],otte Vandqle za| er ooir zijn *n
C{rr:,r
i.rchen. 'lUees nu niet fjauwl Wai geeft
"r* weey
ge onr d.,
praatjes van den schoolrneesrer! Ge zij,i *6..1.,, ^**r,
sch ,rlkind :neer.
\'rou* W"jders ciurfde ,rog rriet te eecgen. dât
ze geheel zou afbrelren met Emlli.. E
, ,rog eïger

l6

III.

Martina gn Ë,ugeen,lçwamr n thurs. [)e d,eur wa,
ge.sloten.

Zou moeder weer uit zijn ) vroes Martina,
c'adelijk
ongerusl.
Eugeen rut,telde aan de deur, i<eek door het
rrenster, ùlop,te op de ruit, rnaar er l<vram geer,
.lrutwoord.
-- Moeder han wel weer ziek zi,nl sprak Mnr.
tina.
Ik zal wei binnen geraken, i,reweerde haar
l-,roer.

Het dakvenster stond open. Engeen l:aaldc ult
het stalle.tje een, ladder en plaa,tste di,_ tegen den
rnlirlr. Zoo bereûkt,e hij het d,arï<. Voarzich,riE krnr:,i,
bij over de panneir omhoag.
' Pas toch op! waarschuwde ù{artina.
Maa'r veilig verdween de irnaap cloo; lr,et clakr enster,. Ë,n na eenige minute,n k<rn hii .le achte-cieur openen, die alleen met een gr*njel gesl,ote,r
!\'âs.

iMoeder was niet in huis.

Ze is misschien ()m booriec*.oppen, hooprt
lVlartina
nog.
t7

Eugeen haalde de schcutlers oF,. l-lij vrees'cle
neel iets anders.
Ik heb honger, zei hij.
-'.s Avond,s aten ze nriet bij den boo:' Martina
,sneed bnood en zette koffie. EuE;etn l'iep onrustis
heert en weer. En telkens keek hij de't weg op
Zou moeder weer aan komern waggelen, zooals
rgister? En jongens ù<onden haar opnieuw lastig
t'allen.
Eugeen hield het niet rneer uit. Al had h,ij gro';
ten ho,nge,r, vlug snelde hii in de richting van h''l
dorp.
En weldra hoorde hij lawaai. Da.ar naderde een
groepje. Voorop stapte een harnaonicaupeler. En
cian kwamen m,annen en vrouwen, gearlr1d in een
1-j. Ze sprongen en zonge:i.
Eugeen zag Emil'ie Franken. Maar rnoeder was
er niet bij.
Emilrie bernerl<te den jo,ngen
Uw moeder zit nog in de .Rozelaar"!
ze. Maar ae kan op haar beenen niet
schreeuwde
r,i,eer s,taan.
Eugeen ontstelde hevig en werC zoo bleek als
een laken. Hij spoedde zich naar ,{e ,,Ro:claar"
De h.erb: rË' stord aan de andere zijde van het dorp.
Maar halverwege ontmoette hij nnced"r. Ze waggelde niet. Maar toch zag ze e-'r vreemd ult

kornt gij hier dcen? vroeg

-'Wat
-- Emilie zei, alat ge ziel< waart.
i8

"

ze.

Dan liegt 2e.,. H", ze ie kwaad, omdat ik
- met den speelman en de bende wilCe mee
l iet
gaan!
Eugeen merl<te echte,r, dat moeder toch gedronI'en had.
ï7aar is Martina? vroeg vrouw We,lders.
- Thuis, moederl
.-. Vilaarom blijft ge dan niet hij haar? Toe,
loop er heen... d,e menschen zouden denken, tat
ge me moet leiden.
Eugeen gehoorzaamde. FTij vertelde aan zijn
zuster, dat moeder weer gec^{ronken had, al was
het nriet zoo erg met haar gesield als gisteren. Wat
later krn'arn r,'ro:l'w'Weld:ers thuis, Eugeen eri Martina zaten te eten.
Ik heb hoofdpijn I kloeg moeder.
-Ze ging diadelijk te bed. En de lcinderen bleven
lr'eer eenzaam als gisteren"
Ze gingen ook vroeg slapen. Op haar lcnieën
bad Martina voor moeder en ze dacht *"Ë, o.,r.,
haar tocht naar Scherpenireuvel.
Eugeen lag op zijn zolderkamertje Iang walcker. Hij woelde heen en ï reer. Al was hij ver,moeid
'ç-an lichaam, ,hij kon toch den slaap niet vatten.
O, hij zou aan vaCer vragen,
Àltijd thuis te
blijven. Dan d,r'onk moeder niet "*
meer"
Eugeens kamertje was vlak !:ij den stal. Ë,n
eensklaps richrtte de knaap zich op. Hii hoorde een
deur kr,ijschen. Dat was de deur van den statr,..
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ggilî:l of dt konijncn /
*ritï*a- n*'l*tliL r'r'r's hij benedt''

Kwanr er iemand ,;rn

i{;;;;p;;;;

en çton<, hii
<li:ur tlpen.

de-

bii ,rro.'l*-,'* slaapkàrner' l-{ii duwd'e de

* Moederl zei hij'
D.;;;;; snuilkte'lui<l

den stôerfhaak e:r

cJe

nog geopende stai

._ l-lier is wat gebeurd. rnonrpei'J,,- hil.
iDe rnan droeg Eugeen in huis eri e,,:tte ht ur i',

c,en zetetr.

h4a;rr ztr wer:d

niet wal'

arm sciruddtr
ker, ook niet, toen Et'gt:t't a'an hi'ar
loope''
;l;;i;;;;-"hen k'n mei rn':t de geitenE"weg
moed had
[ugeen *t, **"--'i"'ktt ]'*"àP'
cic
1n npend':
irii ook. F{ii narrn rlen stoofhaair donher'
Ë'n d'
l"'"*t*"'""l
'\T'as ce'r
't
"l*'
";;;;;n'*o
.l*" slal :en 8e"caa1:1e
on.[e"*chei'iae Ë'tqeen d
duid*liitt
;l;.'';";t
lwe('
"'"iiii witte gerten'
ro.t'
w.r.iïotdend ove; dien br''rlalel
hii'
schreeu''rtje
fj" g-i,*,, l'iet latenl
U*iat t"ttot* zijn hecie lichaarn. I)"

:::,rt';r.'HJ;;

ZiiI"t!*
Maar rla:'
.riJ'i.ntàf. ook; hll *t*k ierzij'iseen
lreviger'
gaf dezen
Ëuge"n
,
"t
nee'
viel
"i"t.ltrl-ttaar
r'*t-r'""id' D" à""" knaap
;ii;;tË^tp
t* â* di"ef verix'een ïnet rle tweq qeiten'
Eugeen. ia''
Mart.ina en mçreder sl'iepen voor{'

Lew.usteloosvoorhetlruis,halfgekleedindelc,ut,

l*' nachtiucht.
Z; t;nd h*m s Inilrqens ee.' Irlan' die naa:'
zijn
- '-*werk ging.
jorrf**' wat d*et xij ïri*ri \rlÏ)es; hij ve:r!ruuu.-l,i.oi1 h!1 i<r"-''i. r4cern arltwoord
JU

F{i5 zag

cieur.

.*

Heidaar, slaapt ge hier ;rog illlem,aail rii:p Lrij.
Martina werd wakker. .schoot haar kieeren aa,'t

en ]<wam haastig beneden"
' O, wal is Èr mot Eugee,n ) v{j}eg ze.
*- J*, dat zou,ik van t willen rvt.,tei}... Ik r'*nC
hern voor de deur.
Ltg Euseen bui'ten';

._Ja"..
iin

eie slaldeur s'r:at opçri. Zouden
dieven geweest zijnit F-{ebt gij irir:isr g*hor;rcl}

..

-* l"leen !
-* fn urv rnaet{t:r I
-- ik weet h.ei niet...

iliarrtiua }iep naar de aclitrrke,rrii:'r. Vrounr' \Ye,i
cers snnr'tr<te nog.
foIaar door l4artinir's gel-oep
,n,a:kker.

.* Tfat is t,rJ l'roeûT ,r-e r.Èrtlt,ya;isd.
* ieis nrct liriseen"..
---

Eugeel;,. . .

F,',ert"i-geen. .

.

*_ (J, rn,reriç:ir, Michie] li,:r.rndr; irr,{rii l"}enr bili
ten gev*nde;1.
fr4ato1",,,r'a i r' i:rteiI ge luuir,,, ] iirlrla;ii i
.* iJ', nicùi(-'., *r.t'. op! Tiu!::cr-,ir 1. 2çrr laar. i-il;

----

irgt ir:el cle ou:geri i{trr' en *pree};t r,ir',

,li

Eugeln lag op zijn bed r,oerltios. Hij scheen
ligt- J" hooren, wat zijn rnoeder ,-gd". Vrouru
'Welders
voelde groote-sch.,ld; Àl lt*** .vord"r,
en

Wat is er danl

*- Ik weet het niet.".
-- Ik lcom.
Martina keerde bij haalFrroer terug.

"

Michlel

Rerends was naar den stal geweest.
Ge hadt toch geiten, hé) vroeg hij.

-

antwoordde Martina.

-Twee,
Ze zijn weg... gestolen.

- Q,ss16lsn !
- Ju, ze staan er toch niet meer. Eugeen zai
ciat- gehoord hebben en nêar buiten gelocpen ziijn.
Hn dan heeft hij zeker een slag gekregen.
Berends bekeel Eugeens hoofd.
hier zit een groote bui
J., vervolgde hij,'We
- eens
Geef
wat azijn.
zi.rllen rrw broer was.

schen.
Moeder ve'r'scheen dan ook, En verschrikt hoorcle ze het verhaal.
* Och, mijn arme jongen ! klceg ze. Welke
deugniet kan dai gedaan hebben?
Eugeen opencle de oogen. Versuft keek hij naar
zijn moeder.
Ea;geen, rnijn jongen, wat is er rnet u gc.
beurd) vroeg vrouw Weiders"
Maar pijnlijk cleed Eugeen weer de oogen toe,
-- We zullen hem op zijn bed brengen, zei Michiel Berends" En in het dorp zal ik den dokter
vragen :'e,a, hi".r te gaan en ook een woordje rrret
,len veldwachter spreken.
?.2

nachten was ze ,ond,er den invloed-;;
Ë;k
geweest"en had ze zieh niet orn haar
kinder";;;:
kommerd.
Eugeen_wa,akt. UutÀ, J.n zij. Hij had
zeker den dief willen o.rj.g"rr. Ërr' *"*dur
niet,, gehoc.:d, .zij sliep haar" ro"u *,t, to,en had
haar
j,ongen bewusteloos in de lio,:ie
nachtl,ucht lag. O.
wat schaamde ze zich ! En hoeve"i bern.rw
voeld.e
ze.

, ..Martina sto,nd ook treurig naar hair l:roeder te

KrJKen.

De voordeur werd geopencl. Zou dedokter
clâi,r
a-l zijn! Vlu_g ging iviart;"" fu;f."".
Tot
ha;.r
groote teleursteltring Àtond Emilie"Fra"[."*
dàu,
'
* Is uw moeder al opl
"ro*f-l*. lvlartina.
ga maar weg ! snauwde
- Ig",
Wat stoure
n"Ut
-Vro_uw Weldersstrelcàn
"i;i'
L"orm
*_Y",, is er) vroeg z: "J;;;;;,
onvrdendelijk.
we hebben gi"t,.r*r, *ur-."r'r. gemaaki.
-'lVel,
maar
ik ben dat al vËrgeten. W.'ri;" te goecle

riu

vriendinnen om kwead .!p
"iLu*r1r'[r;;"à,rî-"-"Ikdenk nu aan.clie'rrrr;*îi"aNo*ii zul ilr
- in_ de ,,Rozelaar"
nog
kome"... E, i"";;;;;i,i
wat gebeurd.
gebeurdi herhaalde Emilie.
- Yur
Twee geiten gestolen. E";jr;;"ngêr

-

ûro€r

2)

,-let gehoorcl hebben'

Hij is dnn zeker naar buiten

g*gJ"" om .{en ctrief te veriagen en heeft een slag
.,p1, it""iA gek:"egen' B**t-ttJu vo;td ïrem v66r

de

<ïeur liggen.
Uw Ëugeen}
-.* Ja. F"lij was buiten kennis.
.__ Maar wat ge nu r'-eriel't, hernam Ë,milic
l,Vaar is Eugeen?
* I-iier np zijn i:ed'
F,milie ging meç eens k'ijken-- Waarom jaagt mgecit,i haar niet buiten l
ciach,t lVlartina.
-*- {}ch, rTe jongen moat *:at ulapen' zei Ërni'lie
I)an i-c hij weer genezex.
-- ik tul ""*t hooren, wa't cle eioliter zegt'
-_ He-bt ge om den doktetr gezonden? Vncr'
z()o n l*ieirrigheidl
-- Maar'H,*rq**rl kan niet sprelr':n ' F{,ri h'erli.ent me z.lfs niet, vrees ik-' ' En dat ;s allemaai
rreber:rd, zonilel. dat ik iets hoorc{r:l Ge weet wel
*,u*rdoor. Nopit tr<.om ik nog'i'n de ,,Roozelaar"'l
.-- Dat is flar"rrpe praat !
I'Jeeir, En:ilie. dat meen ik.
-*-- Kan clr: ,,Rozeiaar" het help"n' dat er hie'r
, trt-r cilef 'korntit
_- Die moet gewt:ten hehben, dat ik vast z'otr
, )rtpen .;au clcr, .l"atl't I En w:rre ik 'riet bedronkeri
ik zs,,i mijrr jongen gehcctrd hebJ:en'
,t****,rt,
'
I)aal" velsr:henelr drl do,tcter en ile veldvrachter '
4

F,milie bleef nog. De geneeu.heeu ,:,rxder"ecelit [u
geen* I-{ij kern mmg niet roc:e} zeggeti Tor:h gaf hil
hroop. I\4oetler en h{artin.î .n,û€sti:ii tr.ltte doel*err
ep Eugeens hocfd ieggen. L\l doirter zou in ciei'
namiddag rltg c()!ls terug koii lcil.
..|Je
",'c,lcl'wacl:te:r had mry';,:{ei. .:iL riqteirier eerls
. ,rndelvlaa{C en +ok in het i;r:rlli:,i1r: gr:keken' Hij

iiep ,:.it.l cl-e,ki.,rr' ierzijci'e er; ilt.i,.i 'r tlt: wat t-fiel
|rc,rn. i-),", rTiil.irÈT1r:rl Llingeltl
r;a;rr 't rlt:r'p.

sirlri*i! il*r:rr, maar

Tlie'

i

2l, be'gai'ei, ::icii ;iaar ir,,,t i.trit,, \:itrl Arneli"

tvier';rro*dijit ililr.)eI) thrli ; '.rt'os. îJe outl.
vrtLlw wô$ flilt uit b*d ile-li,trrtl,l; .jll i,llâi,f ilt hri,i,'t
i"'vat.,ke E:,
::ete1.

:-- tlc.il,.',ir irr.E, ",. t de "''eltitEi:ri.'ti,, tlicterer!

is

uw z.oeI] l:;*r xi'tr"re s;'l
** Dri*s? .fn,..
.*- Ik he,b hem eien zrn";er€j".l. ïGriii. het dcrp.
Û, iii heb zooveel verdri:i uve.r :niit: ir-ndtlen, Ze geven niei.s om i'un moc.d{ !'.
-* En is Dries al weev vertrckl*en )
*- Ik denk hct. Ik hei,r h':etr d*tr nachi ia ,r;rir.
.

getroord.

Z,iin [milie r-'n Dries dan niet te becl g{i
-- Toch niet veel...
-* Zoo, zço, zei de veiawachter Ën hei:t q''

vyeest )

riiet verstaan, \Âral ae bespraleen?
*-- Neen I Zp rqi:ifen hiE-rv ,'n ik. siiep aehter"
)i
,.)

*- Waren 6r nog meer menschen?
-- Ik lçan het nie,t zeggen. Ik sliep nu en dær.

Ze hebben weg en weer geloopen. Maar wat is er
gebeurd

?

De veldwachter antwoordde daarop niet. Hij
ging met den dokter in den slal en keek daar eens
ron'd. En hij zocht ach'te'r ho,:i en stroo.
Hier, zei hij. Ik heb rvel goed geraden.
- veldrvachter haalde twee witte geitenvellen
De
ie voorsch-jn.
ja, hernam hij, ik l'ond het verdacht, dat.
- Ja,Franken al zoo vroeg in het huisje var:
Emilie
tffelders stond. En dat, na den vcrigen dag zooveel gedronken te hebben. Ze moest eens hooren,
hoe het met Eugeen was, die door haar broer gr
slagen is. Die broer is een deugniet. Toen Betendt
me kwarn zeggen, dat er twee geiten gestolen waren, dacht ik seffens aan Dries F ranken. Ik wist,
clat hij in de streei< was. En nu ii< zijn zuster gir..
der zag, kende ik den dief. Drres Franken wist, dat
Welders te Charlerbi is en zijn r''rouw heel vast
zou'slapen door den drank. Hij kon dus z'ijn slag
slaan. En h;er liggen de geitenvellr.n. l)ries heeft
Ce beestjes gesiacht en i,s het vleesch nu ga'an ver,
koopen te Leuven of Aarschot. Ilij lç.ent daar wei
een adres. Dokter, gij ziit nu getuige van Ceze
ontdekking.
-_- Jr, ja, we autlen even wachten op Ernilie.
?6

Dezc kwam al spoeclig. Zn cchroc. toen ze den
vel'drnrachter aan de staldeuy zag staan.
zal<,en hebt gij daar? vroeg ze nijdig.
-'lVat
Dat zult ge wel begrijpen, an'twoordde de

politieman.

Als ge bij ons moest zijn, kondt ge eJat dai'r
- rrel geze:'rl hr:[be'p.
straks
-- Dan hadt ge rap naar hier ,kunnen loopen,
om de geitenvellen nog beter weg te steken.
-- Geitenvellen? Ge hebt zelf lfu[ een geitenvel.
Luister eerls, Emilie, we er:llen niet trang
'Waar is Dries
È'abbelen.
met de g.:iten van Wel
cl.ers naar toe ?
Durft ge zeggen, dat i'k die geiten gestolen

heb?

Uw broer heeft het gedaan. En gij zult wel
geholpen
hebben bij het slachten.

-Ge

liegt!
ga dan mee naar dell hurgemeester.

-'Welnu,
zijn de vellen.
Hier

J., en die hebben we hier gevonden, sprak
de-dokter, die zi,ch thans ook vertçond'e.
-- O, dan heeft de dief ze daar weggestoken,
am de schuld op ons. te stelien.
En waar zijt ge vannacht gev.reest?
- In mijn bed na,tuurlljk. Hn Dries is gisier
- vertrolcken naar Aarschot"
avond
* I0at grovo leugens ! spralc de veldwachter.

.77

'r

Ie .pan"nnretr vûÇr r.l, dat uw rnoecier hct andere
verteld heef,t. Xe ireeft u en flh"ies hooren ln,es err
t",eev ioopcn en lâwaai -rnaker:.
h.milie verschvoJ< weçr.
*"* F{ocrr {*efts. herna,rn z:e, ih tnei* rne rie eaken
rnn Dlie* niel aan. f iij kwam gisierav*ild met
twee g*iien liri:j* i-;n zei, <ia-t ï:ij ze sel(r",{:ht l"rad,
rk weeï- n'lr:t v:aar" i-iij wilti* ze siac ten'.
--ilm glj ïvi$t' rli*t, ciat :ze gesloien wâren
"** Vall r*i:<'r:t: nie l
{-re .tt,::::4t. aT vrn,:g }:ij vrumw' Welelers. i
Sir-lrs c.r'll: le fi,ûli*tir, hcç fl,,':t Tfl,et Ë'":geen ging. F,rr
.ie v{"l*t lran rrir:[sl S, g., zijt aoo *nirr:rerze], ft/Tee
r;aâr j";,r.11..! i:,r,iai ;iu: çelrlo$nchtcn.
":
ii*:l;iis tpi;ii.i:;:;ie trlgi:î1, îi,pns d-:ii1Ji k*rsaard.,rr,;:,ar
,t,:il ,tlr:t!"r.:, dnN z': Jeii,J*f:û;,1:;f r-i] ri.iûil$i
,
'*g-r*,*:p
Lu bij û,:.r;-i ,li"*rg*tr':ee$ir:r h':lc*nJ*: ;:ç ;:1ie,,1. '$ri,;s
i,aer- i:yuer. hai dr: i4*iie:r Etest,rir:r:. i:iij wist, dat
1/'r',:r,Lr'gt'" W,:id*:';l :rii: i-,c:i liyii:,krr: ,.,ils.i. ;lûLï s]ant:i: ,,t;r
ni*:t. iiûr,)rr::-1, i I \\:;i5. 1.er,:]:ËÀsk ge".rv',..1;:'1*n r{oor Flu'
g.:tT1 el: Ll:l ir,:'ii i:::'ir si:t# gr:g*",ir:r:1. Fiif uiilde Ï:et
.'ieesch lc ],.,ei,ivelt vs.rl,tcr)(}en"
Nog viirLr;: dr:y: q:.iddng wr:i:r] l"brr,;.ç i'i';.ri'hen t
i r,uven ar, llgr--i'lr,'u.rl,':tr.
I

.

Op weg vs'p lii':'{ ;*ta,l'içn haorrie hij aileti*.lr
rijn vr'otlw .tn F,ugeetr. l"lii spnedo:l ,

r,ieurors erver
zich heerr.

Gejaag'd tracl hij r-ijr: rn,crr:itrg birtr*tt. fu'trr.,c.ri'-r
stond in de keu,ken. W*eld,:rs kee,k ::iet naur .haar
Dad'elijk :zat hij }:ij zijn jor;gen. Ëuge,en lag rros
altild roeriCIos. Ai drie daqen was dit âanriâl sii
treurd. llug*en haci nog ;rr.'rt' Ëesprnke*, T'iij hc:nrl,:
:,,ijn vader niel" Hij hierld ci., ,:r*ge;:;. t-liclrt.
hteesi.er Daviris wae al eenige n'larlen geweesN
Iin hij Lretaalde rlen specialis,i", eeu kunrligen cic,Lt.cr uit Leuvenn die Eugeern onrj,erza*hi harl sarn-e,n
mef den ge:ree..hen:* van ïrst rlorp. F{ri heropte Hug,een tc rr:dr,en ':lt,a , 't znu lang c{,ur,'r.. De knaap
l,ad een hersenschur{iling.
Vader zat te schreiu:n bij ir,,t be,:i" ft4ceeler eiurfcie r:iet binnen trqornen. lVlrrriina ri/a.s orlr b$t,:lschappen.
ËincleTijhr ging vader in de 1çerken. ffisssL3r:
l*,eencie.

i)" ik heb zûo n

zal- ik cirinkera...

L,ernr-;lv, ;rei z'.r. Noc,il m-ee,

--* {]e hebt het rne nl znr: rii'lcrçriis beioc,ii C
ik weei aileq, o*i(lh*:e uw goede *rrien lin cle geiten
Ï:ielp stelen. En mdt die feel*s gingt ge drinicen.
voor haar liei ge onze tr<ind,eren alleen.
. Vader lrerzureeg andere krrde wc'rrrrien.
.

s Z--ei,Eer cla gsi'rvonds
het WaïenTand ttruis.
'
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Te Scherpenheuvel ging de kaarsjesprocessie

uit. Allerlei menschen, van dicht en ver gekcmen, knielden neelbij branclende Àiaarsen, die ze
op den g:,or.,C hrclden geplaatst. Het was een stille,
grijze Novemberdag.
Ook een meisje had ee:r kaars vocr zich. Het
rvas Martina Welders. Ze bad voor moeder en
r-oor Ëugeen, die nog altijd bui,ten kennis was. Ze
ryas dus naar Scherpenheuvel ge'gaan. Vader wis';
Irct. Ze had kunnen meerijden met 't karretje van
Klaas,en, die op 't dorp woonde.
Vroom keek Martina naar de processie.
Ze was van de familie Klaasen afgedwaald rloor
het groot gedrang.
En na d'e processie zocht ze haar dorpsgeno.t.
ten. IVIaar ,er stuwden .duizenden rnenschen rond
.je ï<erk en over het plein. Mertina zocht en bleef
?:oeken, d,och te vergeefs. Het werci donker en her
meisje voelde angst. Ze besloot te voet naar huis
te gaan.
Ze vrr,Cwaa.'le Fn lçwam te A.;rschot. Een
agent trc f Mart.rna zÊer afgernat op een bank aan.
FIrj c,nrlcrvtoe; ze en nam ze mee. De kommissaris gaf hct lrinc{ eteir en drinken en iret het naar 't
eigen 'dorp vo:, Fn :n een koets. Vacler 'Welders
zocht cp de b:râr i aar Scirerpenhe*vel en ontmoette de koets.

1i

Vrs,,r*

w.rchtt*' rn irt*ênrling. h"rndelijlt
lrr*ctrle ;:e geruetit nutr: l{e deui.. E*:
,ii,tuia hlelel stil" \/trd':r e$ de koeisier *lr*ege.rr tJ,,'
rrhlp.rære;le Mnr,ti.nrr b,t;nlten. Moeder wist van haelr'
ï-nat!. r,'.-r;,r'irr ln i'"tartiria rlaar Scl:erpentreuv*l wa"
g*v,ri:e$|. f{r'1 r*cisir. ,ri:e*de de acgel,
*- $, rnr:*rier, z::i :r*, flTl :ts gÏinrli:cht': ais ee'r
WeieJerar

,,.,, r:irrrletrii$lt,

, rrgel

.

Tin rli*ç, r:nlro*rci kr,rsir.' l)),

*tjtlr

latri

L-1,

z(r :ro.t

l'nders 'wordÊn, weer nh Tl'roegÊr
$,{.nrtin;r :;liep vn*ri, np }raal bed. }tn v,:igt'nd,'',
ulilrge.-n str:,nd ;ae verlcvçillt cp. .1.: l't-'ri:eidrr it&!i
M (i {1 ;-:1,* i^ r-:l r, rl,l ;,: : is i c c !r,, sç:,** gi q:.
*-* Moi:ri,rl xal l:ctlil ineet' ,-i;,ri;rk l.rrorrr',-:l:, z"',
vrni"{'rï T['te]r:l*:"., Ë]r Ct: o:1,;-rkter e*clr l\ri"r'çr ',,'t>L
l-:uge*n. W* ;luilcn ;:og ve*l vr:pr i*rrn biç.lelerl
1

'Nrryeo

da,-;t:rr ïialer, l.ngeir. r-{en a'ç'c,n.<{, 'Jp1.t}cl'l
li,rigeen der n*g';n. V/eldere r;il ean h*r i;c'ii.
-*- "tlatierl {it"lisgeri,** Ë,r.:g*ei:, en hij stl.s:l;.t,r ci"r
itr,ï!.r, il rril" {ie .,r.r.J: 'lre[ ]:+*s zij:i ,-.p ;n*:*der'].
\Tr"elders i.{-irr,te xijn jongen znû irrnig.
F,,-rgecln Ê;lî:e1rr b-." ttr*ed,:,: clrnnl; r:r:r:it m*{ r.
f,mjlie F:rr"lnken 'kre*s zeu nraaud eir haar 'ijnoer
yiq:,: iaar ,1;',,;i..".ps11:sstr*. .fle lll*qr:n uit de streek
r ,ri:É. i-lr'{ g" "i-' \Ti,'iti'lrs wan rcn geitrrhiçige fami"
lIH.

È"tN{}Ë,

