ZONDAG 10 MAART 1957

— Het Belang van Limburg

«oErlijke Familie Brontë
7. — RAMPEN BIJ DE VLEET..

25. — Branweil sterft in september 1848. De laatste maanden van zijn treurig leven werden hem een ware hel. Zijn
buitensporigheden hadden hem op de rand van het delirium
gebracht en hij kon tijdens de nacht geen oog meer dicht
doen. Zijn vader sliep in dezelfde kamer om hem te sterken
In de nood. Branweil was mager en bleek geworden als een
geraamte. Zijn dood bracht vader en Emily in diepe rouw.
Charlotte schreef : c Het is niet de steun, de troost, een geliefd wezen dat ons ontvallen is, maar ik beween vooral het
gebroken talent, de puinen van zijn grote beloften, het vreselijk en voorbarig einde van iemand die een schitterend licht
had kunnen zijn. Niets rest me nog van mijn broer, dan de
herinnering aan zijn lijden en zijn misstappen >.

MV?

26. — Op de begrafenis van haar broer, had Emily een
zware koude opgedaan. Het bleek maar een lichte verkoudheid te zijn, maar ze werd elke dag erger en erger. Ze weigerde echter een dokter te raadplegen. Maar Charlotte die vreselijk ongerust was geworden, schreef in het keheim naar 'n
bekend Londens specialist Maar Emily weigerde hem te
zien. Toen een ander dokter, ondanks haar protest, bijgeroepen werd, sloot zij zich hi naar kamer op en liet hem met
de neus voor haar deur staan...

27. — Emily had evenals Maria, Elizabeth en Branweil,
zeer zwakke longen. Enkele dagen voor haar dood, verbrandde zij al haar intieme geschriften. Men vond niets meer dan
onbelangrijke dingen : een inktppt, een schets, een koncertprogramma... Zelfs het handschrift van « Barre Hoogten »
was reddeloos verloren gegaan. Korte tijd voor haar pijnlijk
heengaan, hield ze zich nog onledig in de keuken, maar toen
viel ze in bezwijming en stierf op 19 december 1848. ze werd
naast haar broer en haar zusje begraven.

«et orwae, van.
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Waarom wordt er op d« meesAlgemene tachtgesteldheld t
Bij herstellingswerken in de te tentoonstellingen, jaarbeurzen, Het Amerikaanse luchtleger
De vrij zachte maritieme lucht- oude kerk van St. Franciscus enz., meer en meer beroep ge- heeft vrijdag medegedeeld dat het
in september 1953 opgegeven ijsstromen die ons weder bepalen te Herrara (Italië) zijn fresco's daan op vrouwelijke tolken.
uit de 15e eeuw ontdekt. Zij De inrichters van de Ideal Ho- eiland, t ^-" » genoemd, dat in
ondergaan
geleidelijk
de
invloed
in Limburg.
van de continentale anticycloon. stellen taferelen uit het leven me Tentoonstelling die ieder jaar de noordelijke ijszee vlot, opnieuw
van Kristus en enkele tonelen n maart, te Londen doorgaat, bezet heeft
Aan de mensen, die n vandaag vragen, waarom Het Belang zijn
van het Nieuwe Testament voor. hebben daaromtrent een onder- Vijf op de basis van Thule op
Ronde van Limburg zo vroeg op het seizoen heeft, moogt ge gerust Weerverwachting : Lichte wind Zij zijn gevonden op de muren zoek
ingesteld bij de buitenland- Groenland vertrokken c C • 47 »
antwoorden dat zij het mis voor hebben. Ons gazet neemt, zoals dat uit oost tot zuid. 's Nachts en van de kapel van de Onbevlekte se bezoekers.
zeer grote meer- transportvliegtuigen hebben donover onze provincie op alle tonen wordt bezongen, immers eveneens -g ochtends bewolkt en nevelig, Ontvangenis die in 1494 werd ge- derheid hunnerDeheeft
zich uitge- derdag 7 mannen op het eiland
uitbreiding. Vanaf dit jaar heeft Het Belang dus twee ronden. Van-joaarna vrij mooi, vooral 's na- bouwd.
sproken
ten
gunste
van
de vrou- gedropt die er een week zullen
daag komen de oudsten aan de beurt en binnen enkele maanden krij-jmldags. 's Nachts lichte daling Verondersteld wordt dat de welijke tolken.
vertoeven en de beste landingsgen we ook nog wel de vijfdaagse voor liefhebbers. Te Sint Truiden van de temperatuur. Overdag verflaag, die de fresco's bedekte, En waarom, denkt U ? Omdat plaats zullen uitzoeken, om in 'n
wordt het vandaag dus een apotheose zoals dat al vele jaren te zonder grote verandering.
toekomst het zenden van
aangebracht werd toen de kerk het merendeel dezer bezoekers, nabije
Hasselt op het stationsplein het geval is geweest.
een talrijkere expeditie mogelijk
van
St.
Franciscus
na
de
aarddie
zakenlui
zijn,
eraan
houden
En de mensen die niet in de Fruitstad geraken, zullen de coreurs| Min. van 2 gr. in de hoge Armaken.
zeker langs de weg willen gaan toejuichen. Temeer omdat het heden dennen tot 7 gr. in Neder- en beving van 1570 voor de ere- voor hun echtgenote 'n geschenk
c NAUTILUS »
dienst
gesloten
werd.
uit Londen mee te nemen. En op
GEMODERNISEERD
zondag weer mooi weer zal zijn. Hoe ik dat zo vooraf weet ? In de Midden-België. Max. van 7 tot
Na een eerste onderzoek is dit gebied zijn de vrouwen na- De « Nautilus », de eerste duikeerste plaats omdat die van Ukkel het hebben voorspeld en ook wel 12 graden.
men de mening toegedaan hier tuurlijk veel beter thuis om hen boot met atoomaandrijving, waareen beetje omdat ik het mij zelf heb willen wijsmaken.
Indien alles meevalt zoals wij dat wensen wordt het vandaag Zonsopgang : 7.09; ondergang te doen te hebben met werken nuttige inlichtingei. en raadge- van men nu de reactor voor een
van Bevenuto Tisi da Carofalo, vingen te verstrekken.
groot gedeelte gemoderniseerd
weer een hoogdag voor Limburg.
18.39 u.
de schilder die op het einde van
heeft, zal thans veel grotere tochBELGISCHE
GELEERDEN
Maansopgang
11.55; onder- de 15e eeuw opdracht kreeg de
SNEPPEKE.
ten dan in het verleden kunnen
NAAR
AMERIKA
kerk te versieren.
gang : 3.05 u.
make.i, zo meldt de Amerikaanse
Negen Belgische atoomdeskun- marine.
digen, ingenieurs en doctors in de De f Nautilus > had met zijn
wetenschappen, zijn zaterdagna- eerste atoomlading, waarvan de
middag uit Meisbroek naar de energie overeenstemde met 300
Verenigde Staten vertrokken wagons vloeibare brandstof, onvoor een studiemissie in opdracht geveer 100.000 km. afgelegd
van de «Sor é Belgonucleaire»,
DURE MUNTEN
die onlangs
opgericht.
Vrijdag zijn te Brunswijk 210
De deskundigen behoren tot goudmunten uit 21 Europese,
verschillende belangrijke Belgi- Aziatische en overzeese landen
sche nijverheidsmaatschappijen, geveild.
die belangstellen in de productie Vijf Engelse goudmunten uit
van materieel voor de bouw of Ue 18e en de 19e eeuw werden
de exploitatie van kerncentrales. toegewezen voor 400 Duitse mark
Het doel van de missie is de zeven Nederlandse goudmunten
verschillende types van reactor uit het zelfde tijdperk haalden
te br tuderen en te vergelijken, 500 Duitse mark en zeven munwaarmede in het huidige ontwik- ten van de 20e eeuw uit Peru
kelingsstadium van de techniek, 500 Duitse mark.
de eerste Belgische kerncentrale
BARON MOENS DE FERNIG
voor nijverheidsdoeleinden zou
TE NEW ORLEANS
uitgerust worden. De bijzondere De com ;ssaris • generaal van
aandacht van de leden van de de wereldtentoonr.
g van Brusmissie zal naar de constructie- sel en Barones Moens de Fernig
problemen gaan.
die donderdag te New Orleans
In de Verenigde
Staten zal zijn aangekomen, zijn vrijdag door
ieder deskundige zijn eigen be- de burgemeester van de stad, M.
zoeken en studieprogramma vol- 5e Lesseps, ontvangen en bij degen.
ze gelegenheid werd hun het ereOVERLEVENDE VAN >urgerschap en de sleutels van
.
SIAMESE TWEELING de stad aangeboden.
Dertien maanden na de opera- Vrijdagmiddag hield de vertetie, die in de neurochirurgische genwoordiger van de Belgische rekliniek te Bonn door Professor gering een toespraak tot 'n groep
Peter Roettgen werd verricht, zakenlieden. In de namiddag
om de Siamese tweeling Rosema- bracht hij een bezoek aan de harie en Lotti Knaak, die aan het ven en 's avonds was hij na een
.tie voor de t Foreign Pohoofd met elkaar waren verbon- conferc
icy Association » te gast op een
den, te scheiden, heeft de enige diner
hem aangeboden door een
overlevende, Rosemarie het zie- der invloedrijkste
zakenlieden van
kenhuis kunnen verlaten.
New Orleans, M. Walther.
Het meisje wier hoofd nog
steeds in het verband is, keerde
ZIEHIER EEN WIJN
naar het ouderlijk huis terug,
VAN HOGE KLASSE
maar zal over drie maanden op- die zich wonderwel aan alle geMAAR TOEN.., nieuw naar het ziekenhuis moe- rechten aan past : de Rose d'Anjou Remy • Pannier. Licht en buiten gaan.
De geneesheer heeft dit be- tengewoon fijn, bezit hij al de
stand van zijn kleine patiënte, eigenschappen van de beste era's
sluit genorr^n, om de morele toe- uit de Loire-streek. Neem eens een
die reeds sedert twee jaar in het proef, Mevrouw : U zult tevreden
zijn over uw keuze t Een Franse
ziekenhuis was, te verbeteren.
BEDEVAART NAAR wijn, gegarandeerd door de naam
827
HEILIG LAND van de producent.
Medegedeeld wordt, dat in het
Heilig Land al de Heilige Plaat- FINANCIËLE BERICHTEN
sen toegankelijk zijn voor de beWEDEROPBOUWLENING
devaarders, de Fransen en de
(1STE GROEP)
Britten mogen niet van Israël
naar Jordanië gaan, maar de Bij de 483e trekking van de
Belgen kunnen wel van het ene wederopbouwlening Ie groep, is
naar het andere land reizen. De een lot van l millioen fr .gevalMandelbaumpoort de enige weg len op obligatie reeks 0706 num:ussen beide landen zal zoals op mer 548.
Kerstdag ook op Paasdag ge- De andere obligaties van die
reeks zijn terugbetaalbaar tegen
opend zijn.
E. P. Rigaux, o.f.m., die sedert 1.000 fr.
1951 de jaarlijkse Belgische be19. — Met een vreemde blik op oor, waarop de man Instemmend
Toortsen ontvlamden, vreemd- ogen!», bulderde Feofar Kahn.
devaarten naar het Heilig Land
Michel, die onbewogen de vol- grijnsde.
soortige melodieën weerklonken, «Vrtel je Czaar straks, wat je in
organiseert, zal van 21 april tot
trekking van rijn vonnis af«Tegen zo'n beloning wil ik danseressen begonnen hun wilde het Tartaarse kamp zag, voor
8 mei de zevende bedevaart lei
wachtte, verdween Sangarre ach- alles riskeren, bloem van mijn dansen. Onder hen Sangarre, die men je de ogen uitbrandde».
den.
ter de tent van de Emir, waar hart». Sangarre ontweek hem le- danste, zoals zij nog nimmer geMichael zweeg...
H. MIS MET 700 ZANGERS
de beul het morteltuig heet nig en keerde terug, een trek danst had.
('t vervolgt)
OVER HET N.I.R.
stookte. Ze fluisterde iets In zijn van weerzin om de mooie mond.
«Kijk, koerier, kijk met beide
Heden zondag 10 maart nemen
de Vlaamse Uitzendingen van het
iwoord op nr. 322
N.I.R, te 10 uur de plechtige
hoogmis over vanuit de Collea) De schouderdoek, die de
giale Kerk van de HH. Michael priester
onder de albe draagt,
en Budula te Brussel. Op 9 en heet c AMIKT
».
10 maart wordt de honderste verb) De dubbele afwassing in
jaardag van het overlijden her- de mis na de nutting heet :
dacht van de H. Domenico Savio. ABLUTIE.
een leerling van Don Bosco, en
c) Het doek voor het taberdie enkele jaren geleden zalig nakel heet ANTEPENDIUM.
werd verklaard.
De Hoogmis van zondag wordt
Vraag nr. 323
gezongen door 700 zangers, behorende tot 16 koren uit het
a) Hoe heete de Joodse koBrusselse, aangesloten bij de na- ning die tijdens de vlucht na
tionale federatie van knapenko- een veldslag met de haren in
ren «Pueri Cantores», onder de de takken bleef hangen en verleiduig van Kanunnik Vijverman. volgens werd doodgestoken f
NEW YOR-ROME
b) Hoe heette de Joodse
trent Eglantine; dj b de doch- richtend zegt hl) t «Ga vlug. loopt vlug naar haar toe en
RECHTSTREEKS rechter, beroemd in de strijd
ter van Antlde de Montalgu en Kolonel Varroz verwittigen en ondersteunt haar : «Wat hebt
Het «Bristol-Britannla»-toestel tegen de Filistijnen, die al zijn
Blanche de Mirebel,
de ver- zegt hem dat ik hem een zeer ge?». «Niets, niets» maar dan
dat de overtocht New York-Rome kracht In zijn lange haren had
loofde van de baton.
belangrijke mededeling te doen zegt ze hem aan het oor : «U
185. — Dadelijk staat de heb.» Lacuzon wisselt nog en- hij het? Zeg me eens, is hij
zonder tussenlanding heeft ge- zitten ?
Gangonesgrot op
stelten. De kele woorden met zijn mannen, het?» «Wie?» vraagt de kapimaakt, is zaterdag te 9 u. 40
c) Van welk dier wordt geSAMENVATTING. - Lacu- vrijheidsstrijders verbergen hun belooft hun dat Marquis wel- tein verrast. «Die daar, mijn
(gmt.) op het
vliegveld van zegd, dat het wel zijn haren
con, Baron Tristan de Champ vreugde niet en juichen hun dra zal bevrijd • Jn en begeeft oude meester, baron Tristan de
Ciampino aangekomen. De ge- doch niet zijn knepen verliest?
d'Hivers en Magul zijn in de kapitein uitbundig toe : «Leve zich dan naar de bovenzaal.
Champ d'Hivers!» «Ja, hij is
(Antwoord volgt morgen)
middelde uursnelheid bedroeg
Gangonesgrot aangekomen. Na de kapitein, leve Lacuzon!».
Wanneer hij zich even om- 't, maar zwijgen voorlopig,»
580 km. per uur en duurde 12 u.
bet verhaal van de baron be«Dank u. vrienden,» zegt La- keert ziet hij dat Magui niet fluistert Lacuzon.
staat er geen twijfel meer om- cuzon en zich dan tot Gerbas volgt, maar dat ze wankelt. Hij
en 20 minuten.
('t vervolgt)
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28. — In 1858 publiceerde Charlotte een nieuwe roman :
c Vllette ». Het gegeven speelt te Brussel en is hoofdzakelijk
autobiografisch. In 1854 huwde ze Dominee Arthur Nicholls
en het volgend jaar, op 31 maart, stierf ook zij. Patrich Bronte
bleef alleen in de wereld en stierf pas In 1861.
Te Haworth is nog niets veranderd stinds de Bronte's
er leefden en werkten. Hun gedachtenis is er zorgelijk bewaard en de pastorie staat er nog aan de boord van het woeste
sombere land, dat de Bronte's zo groot inspireerde maar ook
hun lot bezegelde.
EINDE

c Werkelijk ? > Mijnheer Walterson was heel verbaasd. Als dit
waar was, hoe zat het dan met Jocelyn ? Zou hij zich zo vergist
hebben en was Owen niet steeds gekomen voor Jocelyn, maar voor.
Muriel ?
< En Jij, » zei zijn vrouw beschuldigend, c hebt me maandenlang
verzekerd, dat Owen hier kwam voor Jocelyn. »
c Ik dacht werkelijk, dat dat zo was. »
« O, hij is sluw te werk gegaan, dat moet ik toegeven. Hij heeft
zich hier heel handig ingedrongen. Eerst deed hij, alsof hij voor jou
kwam; toen zogenaamd voor Jocelyn en intussen was het steeds voor
Muriel. Ze zou een goede vangst voor hem zijn. Haar vader heeft
geld, haar moeder zou hem kunnen helpen met zijn zaak en Muriel
kan hem een entree geven in de wereld, die hij wil leren kennen. O,
hij is een sluwe boef. »
« Beoordeel je hem niet een beetje te hard ? »
c Hem te hard beoordelen ? Terwijl hij Muriel volkomen behekst
heeft ? Zodat ze nergens anders meer over weet te praten als met
hem trouwen ? »
c O ja ? » Hij begon een bewondering te koesteren voor Muriel,
die hij vroeger nooit voor haar had kunnen koesteren. « Is Muriel
werkelijk van plan met hem te trouwen ? »
c Dat idee is haar niet uit haar hoofd te praten. Ze spreekt als
een idioot over liefde. Zij houdt van hem en hij houdt van haar l
Alsof de liefde hun problemen zal kunnen oplossen. >
t Jij hebt nooit veel vertrouwen gehad in liefde, » zei hij zacht.
« Ik heb mijn leven tot een succes gemaakt, » zei ze « en ik wil
niet dat Muriel het hare vergooit. »
c O ja ? » vroeg hij. « Hebt jij je leven tot een succes gemaakt ?
Misschien was je doel niet erg moeilijk te bereiken. »
Ze keek hem minachtend aan. Misschien probeerde hij haar klein
te krijgen, maar dat zou hem niet lukken.
i
c Ik vind van wel, » zei ze, « en Muriel zal het ook lukken.:
Ze had met Richard Barnewell kunnen trouwen; ze had de vrouw
des huizes kunnen zijn op dat prachtige kasteel en nu wil ze dat

allemaal weggooien voor een bevlieging, waarvan ze later spijt zal
krijgen. >
c Wat heeft ze aan al die dingen, als ze niet kan houden van
de man, die ze haar geeft ? »
« Je bent al net zo'n idioot als zij, » riep zijn vrouw uit.
Hij werd boos.
< Ik ben geen idioot en Muriel evenmin. Soms denk ik wel
eens, dat jij gek bent met je krankzinnig verlangen naar geld en
alles wat materie is. En voor iets, wat geen stof is, heb je geen
begrip. »
« Zeker weer de liefde, » zei ze minachtend.
« Niet alleen de liefde. Alles wat bij elkaar een voorwaarde is
voor een goed huwelijk, een goed gezinsleven : vriendelijkheid,
goedhartigheid, gemoedsrust, verdraagzaamheid. Maar bovenal :
liefde. Iets, waarvan jij nooit iets hebt begrepen. »
« Als dat een ander woord is voor karakterloosheid en zwakheid, dan wil ik er niets van begrijpen. En Ik zal niet toestaan, dat
Muriel haar leven verknoeit. >
« Je denkt niet aan Muriel, » zei hij, « maar aan jezelf. »
c Ik zou me niet kwaad maken, als ik jou was, » zei ze koet.
Dat maakte hem nog bozer.
« Jij denkt altijd alleen maar aan jezelf. Als Muriel van Owen
Mayfield houdt, waarom zou ze dan niet met hem trouwen ? Omdat
ze Oakburton niet zal krijgen ! Jij zou je dochter graag als koningin
van Oakburton zien. Maar je denkt helemaal niet aan Muriel zelf. » j
« Ik denk er aan, hoe ze zich zal voelen als ze een jaar of zo
met hem getrouwd is. Als ze geen geld heeft en misschien een l
kind om voor te zorgen. En als ze eeuwig spijt zal hebben van het'
verlies van Oakburton. »
« En ik denk, hoe ze zich zal voelen als ze getrouwd is met j
een man van wie ze houdt en die ven haar houdt. Dat zou haar
leven inhoud en kleur kunnen geven. Jij zou van haar een gevangene
willen maken In een kasteel, maar ik wil haar vrijheid geven en het
echte leven. »
« Jij mag haar niet aanmoedigen Jn haar dwaasheid. »
« Maar ik zal haar wel aanmoedigen om te doen wat haar hart
haar ingeeft. »
« Ik zal het niet toestaan. »
« Je kunt er niets aan doen. »
« Je mag hen geen geld geven. »
c Dat is een goed Idee — dat zal Ik doen. »
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Ze kwam boos naar hem toe. t Ik zal het niet toestaan, »
herhaalde ze.
Hij maakte aanstalten om op te staan uit zijn stoel en tegenover
haar te gaan staan. Het was belangrijk, dat Muriel, als ze van Owen
hield en met hem wilde trouwen, ook werkelijk de kans kreeg met
hem te trouwen. Dat moest hij deze vrouw aan haar verstand brengen. Hij begon te spreken en toen eensklaps — zonder de geringste
waarschuwing — zakte hij terug in zijn stoel, met zijn hand tegen
zijn hart geperst. Zijn vrouw deinsde vol schrik achteruit.
« Philip, » zei ze. « Philip. »
Hij antwoordde niet. Ze zag, dat hij bewusteloos was. Ze belde
onmiddellijk en een paar tellen later kwam Jocelyn naar binnen
snellen, want ze had lang en dringend gebeld en Truda was boven.
Ze zag haar oom in elkaar gedoken in een stoel liggen.
« Bel onmiddellijk Dokter Faulkner. Zeg dat het dringend is.
Een aanval. Bewusteloos. »
Jocelyn deed wat haar gezegd werd en kwam toen naar de
zitkamer terug.
« Moeten we hem naar bed brengen ? » vroeg ze zacht.
« Laat hem maar zo. Hij heeft het wel eerder gehad. »
Jocelyn wilde naar hem toesaan, hij lag daar zo meelijwekkend
In de grote stoel, maar ze durfde niet zolane haar tante daar ro
strak en versteend stond. Ze wachtte anf stig tot de dokter, die
onmiddellijk gekomen was, belde. Toen ping ze hem snel open
doen.
Ze kon er niet toe komen weg te gaan en het scheen hnar
tante niet te kunnen schelen, dat ze nog in de kamer was. Ze
wachtte ademloos. De dokter was binnen een paar tellen met zijn
onderzoek klaar en keek mevrouw Walterson aan.
« Mijn beste mevrouw Walterson, » zei hu zacht. Haar tante
staarde de dokter aan, die langzaam knikte. « Ik ben bang, dat hji
dood is. » zei hij.
« O nee, » riep Jocelyn, die bij de deur stond. « O nee. »
De dokter wendde zich naar haar om en toer^'yloog ze de kamer
door en kr.lelde bij haar oom neer. Ze streelde zi«e hand, terwijl haar
de traneu over de wangen stroomden.
« O nee, » stamelde ze nogmaals en ze (O( \niet aanvaarden,
dat haar lieve Oom Philip dood was.
,
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