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iweede druk. Nr 219. É\, HAN,{

DE JONGE VERSTOOTELING,

I.

Leo stond op den Scheldedijk bii Grembergen. Hij
lieek naar de booten die voorbi jvoeren. Vanwaar kwa-
înrln ze en waarheen Sin$en ze ?

Antwerpen en Gent.., Leo had die steden dikwiils
!.rooren noem€n en hii kon ze op de kaart wiizen, Man;
hij was er nooit geweest. Hii had willen meevaren
rnet zoo'n schip, ver van huis... en wel voor altijd weg

Voor altiid ? Ja, maar dan zou 6lrootrnoeder moe-
ten meeglaan. I{ii zr}v ze niet alleen achter laten. De
oude vrouw gaf hem wel eens een klap en kon erg
rurr spreken. Vader en rfloeder had hij nor:it gekend

Grootmoecler was zijn eenige familie op de werekl
,roor zoover hii wist.

Daar naderde weer een sleepbooi, die drie lange
hinnenschepen trok.

-*- Later wil ik ook ïaren, zeil-eo bii zich zelf.
l)aaraan dacht hii dikwijls.. . Het leek hem e€rr

heerliikheid toe op zoo'n sleepboot te skran, of schip"
*3*



p.er [e r,iin, Bii grootmoeders huisie was een vliet en

lagen eenige booten in, waarmee boerên naar hun land
voeren, om een grooten omweg langs een bru$ te ver-
rniiden. Als Leo tr,:r, zag, maakte hii zoo'n boootje lo-r

en met een langen stolç <<boomde> hij, dat n'il ze$Sen.

cluwde hij 't schuitje voort, En dan verbeeldde hii zictr

een schipper le zi1n.

- O, voor altijd mog;en varen !

Plots voelde de droomende Leo een ruwe greep in
cien nek. En tegeiijk kreeg hij een kiap om ziin oorerr.

- Let ge ze'o op t1w koeien! hlonk het.
Boer Jan stond daar wiens koeien teo moest wach'

ten. De twee ciieren hadclen zeker bemerkt dat hun

ion6ie meester niet op hen lette en \^rarerr van hun 6iras:

kant naar de kiaveren van een anderen lanclbouwe'
gewandeld.

- Ge moet me niet siaan I zeiLeo nijdig.
--* NoÉ een grooten mt,'nd opzetten ooh!

En de boer gaf clen knaap een cluw, Leo gleed v;'n
clen dijk.

--. Luiaard, ge deugit voor niets, schreeur,"de lroe"
,]an.

Leo werd nog boozer. tlij zag een kluit aarde i;r
zijn nabijheid en smeet ze maar den boer, Fats... clt.

aarde spatte uiteen tegen boer ,Ian's neus.
-- Ïk wil niet Seslagen en giestampt worclen doc':

soo'n gierigien aap! raasde Leo.

Soedencl sprong de boer naar beneden. Zijn neu..:

I'loedde. Leo snakte een dikken tak die van een note.
laar afgewaaid was en zwaaié.e eî fi)ee.

=- Me gerust laten, en anders geef ik u van de,-.
dezen, dat ge nog platter en magerrler rvordtl dreigcle
liij.

Leo was sterk en groot voor zijn veerlien jaâr eLi
t,aas Jan rnaar een kleine man.

De boer scheen nu te schrikken van cle ciriii, v.el!,r:
in Leo's oo6ien fonkelden en zijn gezicht roocl kleurcle
en hij trad een eind terug.

-.'loon u niet meer op mijn hoeve, want clan jaag ik
rien honcl op u, nietwaard! waarschuwde hij.

- ïflacht uw koeien zelf! antwoordde Leo.
Hif liep heen. Hij was dus ziin postje ku,iit. S.:

tiert hij na cle xlroote vacaniie voor gloed de schoo!
verlaten had, was hij in dienst gieweest bij boer Jan
maar er$ te{en zijn zin.

--- Blii dat ik wegi ben, inompelde Leo. Grootmoc
ticr zal wei kw'aad zijrr maar ik kan mij bij een an-
aeren boer verhuren. Die ezel heelt rne al meer 5!e
slagen. Vandaag kon ik het niet verdragen. En al:s
ik voor niets deug, wel, dan kan hij me missen.

Velen in 't ronde en vooral vrouwen, riepen het
I.eo clikwijls toe <<clat hij voor r:iets deugde>.

O, Leo haalde dikwijts een onileugende streek uit
ancleren deden c{at ook. 'Waarom werd het van hern
zoo bijzonder kwaliik gienomen? Leo was er soms ve.r-
hittercl over. EerSisteren zei vrouw lrizl,, tot haar Miei,

.'-- ,f .* *5_-



die even met Leo sprak; ,,Met zulk een jongen moet
(e niet spelen".

Eens was Cyriel van boer Toon mee gaan kijkei;
riaar Leo's konijnen. Zijn moeder haalde hem terug en
ze zei,,Ik wil niet dai ge in dit huis kornt".

Leo stapte nu traagi heen. O, mogen varen op de
Schelde, ver van deze streek en ver van menschen, din
zoo hard waren voor hem!

Een plan kwarn bij hem opl Hij zau er dadelijk met
grootmoedeï over spreken.

Ftrij kwam aan eefl kleine lage r,voning, die et ze.:-
iervaltren uit zag.

I-eo trok binnen. Een oude vrouw zat ltant [e rna
ken op een. kussen. Ze had een grof fezichl en vàir
onder <le ";crrafelde mrrts kwarnen slordige Qrijze ha

ren uit.
-- V/at komt gii hier doen ? vroeS grootmoeder m,rt

schelle stem.

-- trk ben wgsgejaagc{.
--- S(/e$Éejaagd door baas .ian. En wat hebt ge dan

uit6iemeten, deugniet?
*- trk keek naar de schepen en de lafaard kwarn sfi-

ieties achter me en giaf rne een klets, Hij smeet n'e
'ran den ciijk. En dan heb ik een kluit aarde te{en ziln
rreus gegooid,

-.*- Van eigen joeg hij u wegl En nu zeker elen vatt
wat ik verdien, zoo'n 6iroote, kloeke loebas!

Driftig schoof girootmoeder haar kussen weg. Ik wii
;,nder werk doen, hernam Leo.

-6-

- En wat dan i
-"* Varen op de Schelde. lk zal elken Zonoag rraai

iruis komen en u rnijn geld afgeven.

- Ge ziit gekl Gii varen... Wat weet gij van sche-
pen af.

Ik zou 't leeren...

- Z" jg er over! Ik wil u niet op 't water... Om ie
verdrinken, zeker.

._ Ik kan zwemmen.. ..
--* Ge moogt niet varen... Ja, ia, we kennen clat,

Er van door trekken. En mij in den steek laten, iL
rlie u grootgekweekt heb!

-_ Grootmoeder, ik zal mijn geld af{even.,._. Ja, in de herbergen te Dendermonde of Antwer-
1:en, En girootmoeder naar.de maan wenschen. \)fei, gi;
dommerik om u te laten weSiagen!* Ik laat me niet slaan door dien giieriglen vent..** Ge verdiendet het natuurlijk. Als Cu koeien
v.acht, moet ge niet naar 't water zltten gapen. En de
beesten waren weggieloopen, hé?

_- Toch laat ik me niet slaan.

- Ge zoudt zelf baas willen ziin, zekert,

- Varen!

- Zwijg over dat varen! Ge zoudt op een ,schir,
r..rok-niet deugen... l7eggejaagd? Een anclere boer, al,
hii het hoort, zal u ook niet willen._- Te beter! riep Leo nijdig uit.* 

-Ha, te beter ! Ja, ia, te beter, hé! Rentenier
.iiin, niet werlren en toch biischuiven op etenstiid. Ge



tnoes[ op éen i<asteei gleboren zrinl i{aar {e zit hiet ip

"en 
klein hok van een huisje, zonder beurs $eld aan

uw hals! En als $e niet werkt, moo$t $e doodvallerr

van den hon$er, hoort $e? ik heb lanS $enqe$ alleerr

voor u geklawierd, verdriet van miin leven'

--- Ik wil werken..' Laat me gpan varen!
-- De streken van uw vader hé i Die moest ook gaarr

varen,

-- lflas vader schipper? vroe$ Leo met levendigc:

t,elangstelling.
Grootmoeder had zelden over hem $esproken'

-- Een nietwaard, dat was hij, en ziin strehen 2"1"

ten ook in u! bromde $rootmoeder' Ik klap niet over

uw vader... \fas hii maar liever naar cle maan $evi:"

ren, dan met mijn dochter te trouwen !

Had vader een schiP?

-- Zwijgl
De oude vrouw werd rood van niid,
* Ga gras snijden voor de koniinen! gebood ze

dan,
*-- Neen! eerst wil ik weten of vader een schip hadi

-- l(el gij stoute ion$en, Zult ge misschien wat te-

gen mijn neus smiiten lijk bij boer Jan. Hii moest rr d':

beenen stuk geslagen hebben!
**- Dut hii eens probeert... ik kan hem baas' Ziiri

neu$ is rru gezwollen ntaâr dan sla ik ze pla.t als e';rir

band.
*-- Franke rat! Om koniineneten .

Grootmoeder Éireep clen stoofhaak. fJrutaal rvas l't::
*"s-_

dikwijls maar nu ryei grootrrroeder vechten, ciat lrorr
toch niet, En nu verliet hij het huisje. In een klein

.stalletje nam hij een zak en een sikliel en hii giing naar'
rlen graskant aan de vliet. Hij legde er zich lang sit
neer.

Grocrtmoeder wil niet, dat ik ga varen, zei Leo bii
z.ich zel|. Vader was ook een schipper.

Err eigenlijk voor de eerste maal van zijn leve,t
hetreurde Leo iret dat hij zijn vader niet meer had. Hii
rvist immers ook niet, wat ziin vader eigenlijk was. Err

iiroeder kon hij zoowat voorstellen als girootmoeder.

- Ja vader zal een schipper geweest ziin, dach,.

i,eo. Ik ben te A,ntwerpen geboren. Daar is veei
r,cheepsvolk, Grootmoecler u'il er niet over sprehen. Ze

was zeker ook kwaad op vader, omdat hii vaard,:
Zoo'n oude vrouw is trang van't water! lk blijf toclr
niet bij de boeren. Als ik eens weg liep en uit Antwer-
pen een brief aan groottnoec{er schreef, een schooner.t

L,rief .

Maar daartoe kon Leo toch niet besluiten.

--2"9, van mijn gras bliiven! zoo stoorde een sienr
L.eo in zijn gemijmer.

De jongen keek op. 't Was Sylvie, die wat verder
rvoonde.

-- Ik'snijd er toch niet van ! Kwaak zoo niet!
- - Ge hebt een zak bii 11 en een sikkel,
^ Ttril ik er uw lanSe ooren eens rnee afkappenî

,,pr"rtte Leo.
- Er zal r,r'at $roeien van u... (ie cleuft voor nie[:;

- - o _-



- En gij moet zwijgen I

Kwaad sprong Leo op.

Sylvie Sing haastig verder. Ze was bang van den

Srooten roe$el, zooals ze bii zich zelf bromde.
._ Mijn honijnen zull'en zich vet eten van uw girasl

riep Leo haar na.
En nu beSon hij waarlijk als een wildeman te snii

den, Met een uitpuilende baal gras keerde hij naar
huis teruS. Door het laag venstertje liet hij aan groot
moeder zien dat hij zich geweerd had.

Maar toen hii den oogst in het stalletje gelegd. haci

en binnen trad, sprak de oude vrouw nog slecht ge-

luimd :

=- Van gras trekken zult ge niet e ten. Een kloeLr..,

loebas, zooals Se ziit, moet werken.
*- ,3p een schip kan ik meer verdieuen dan bij der.

hoer.
*-- Weer over dat verwen,schte schip. !7ilt ge me

ziek rnaken van kwaadheid, za{eman? 'k Zag u lievet
in de Schelde dan op een boot,

- 
Dat meent ge niet!

- - Mii alleen iaten, nu ik oud bent, Zonder lr;'ii zat
ge in een gesticht,

Dat wist Leo wel. En hij voelde nu dankbaarheid.
Hii zou nu zijn plan dan maar uifstellen.

*-- Na den noen zaek Ik een nieuwe plaats, beloof de
hii.

*- 7oo hoor ik 't liever

**lo-

ifr kwarn een bezoeker, En de jongen schrok. i)e
r,'eldwachter stak de deur open.

'* Ha, zei hiii daar zit de gast, die bloed vergiel
Zor> jong nog en al een vechter, En wanneer gaat {e
s:r met de messen op los? Ge vaXt noS in miin handen
om u naar de SevanSenis van Dendermonde te leiden

.- V(at, moet Leo naar de gievangienis I kreet groor|-
moeder hal{ weenen reeds.

Leo gluurde al, hoe hij door de achterdeur zou ont-
snaPpen.

-* Naar de Serangenis, nog niet, no$ niet, stelde
de veldwachter de oude vrouw gierust. &taar [:aas
,lan is komen klagen.

-* Moest baas Jan mijn jongen dan slaan en varr
cien dijk smijten! Maar dat zal hij niet verteid heb-
I'en! De flauwe vent, orn voor zoo iets naar clen bu.':.
gerneester te loopenl sprak grootmoec{er die partii
hoos voor haar kleinzoon.

- Maar Jan had een leelijke neus, hernarn de veld,,
wachter.

-- 'V(el hij mag ze a&n ieder toonen, want hij heelt
ze verdiend!

- Vertel eens hoe alles geschiedt is, zei de politie-
nran tot Leo,

En toen hij 't verhaal gehoord had, vervolÉde hij
** Baas Jan Sing zijn recht te buiten, dat is waar.

Maar 't is ook waar dat Leo in 't rvilde opgroaii er.

voor niets deugen zal.
--- I[at misdoet hii?

-- 11 *



' - De rnenschen klagen...
--'. Ja, orndat dommerikken mij een ireks noemclr

omdat ik den rnoed had een klein kind ie aan.;aardçrn
en op te kweeken en't niet in een gesticht stak.

- 
In een gesticht zouhii toch een goede opvoedinê

lirijgien en een goed ambacht leeren. Gij zijt oud.

- Zoolang ik leef komt Leo niet in een gesticht.

-- Als hii naar niet in de verbeterinSsschooi gt
raakt.

--- Er zijn er anderen die dat meer verdienen,
-* Ge zijt koppig, oordeelde de veldwachter. Lte

hurgemeester heeft u dikwijls goeden raad gegevet,
j.n een gesticht zijn zulke iongens - die geen vadei.
hebben en in 't wild rond loopen -- heel goeri.

-- En Leo korit er niet in, zoolang ik nog een kru:
mel kan verdienen.

Sylvie, de buurvrouw trad,binn en, Ze durf de nu Le,-r
trotséeren, want ze had door het raam den veldwach-
ter bemerkt.

-'*- Ik moet u juist hebben,. sprak ze tot den poliiir:
man, Die deugniet claar heelt van mijn giras gestolen.
lin als ik het hem verbooc{, wilde hij rnijn ooren ai
kappen.

--- Een vechter groeii er r,ril"l beweerde cle veldw:rch
ter. Ooren willen afkappen.

-- Ik zei dat maar om te lachen! riep Lec.
'- En 't was zeker otn te lachen dat Ce mi jri fr-r.;

lt€pakt hebt ?
*-. Voor een beet je gras, zoo'n spel rnaken ! kree:.

groottnoeder. Ve*ei dan ool uun i"., veldwachte.'
Cat Se gisteren klaver gestoien hebt van boer Claas.

'-_ Dat zijn leuÉiens I

- 
Leuglens ! Moei ik no6i geiuig;eii naemten '?

- Ik ben een vlijtig mensch.. 
- 

Tut, tut, nu niet babbelen als eksterst schreeuw-
cie de veldwachter. Leon v'taar is ciai Sras'l vroeg irii.

* In den stal...

- En 't is van Sylvie's kani.?

- Aan de vliet...
-'* Ik heb het Sepacht, beweercie i$yivie,

-* En ook betaald ? treiterde girooimoeder.
-- Ja, al zijn t uw zaken niet.

- Leo draag dett {ras naar Sylyie's 'woning en b!;ii
voortaan van een anders eigendorn! beval cle veïci-

wachter.

-- 't Liikt of 't goud is! spotte grootmoeder.
De politieman zaÉ [oe, dat de knaap gehoorzaamde.

)'*Èo deerl het rnet wrok in 't hari, maar hij vreesde hei

le#icht.
L?ç veldrvachter gal hem dan nog een strenge vei

l rrranip$.
Toenr$rnotmoeder mel Leo weer alleen was, zei z,e :

- Jo+$en, roer u niet, want als ze u kunnen pak
i i,en, steken ze u ergens binnen, geloof me..,

Leo voelde innige dankbaarheid voor ziin grootmoe
der. ,,Ik zal .een nieuwe plaais zoelçs11", beloof cli

;lxfi.

I
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- Ja, en doe uw besi en verclraag veel. We ztr,
arme menschen...

Ja, 's winlers zorid grootrnoeder haar irleinzoon wu,l

eens de baan op om te glaan bedelen,

-- ZeÉ Camiel, vervolgde Free tot ziin vùendie, dan
staat hij aan de deuren te schreemen... Een boterha*r
r j:r'i ir belieft.,. ik heb zoo'n honger En zijn groot"
r:roecier, clat oud wijf, tast 's avonds zijn zakken nt.

om te zien, hoeveei centen hij achter houcit.
Carniel lachte, want hij kreeg veel perçn en appelc,i

. arr Free.
Zijn grooLrnoeder is een [or-rverheks.,, Ze nraa]i':

irct vee ziekl hernam Free.
-- Ëln kindcren ook! beweerde Camiel.

Plo{. .. Leo sprong ir: de vliet en mel kraehiiSe nla-

ir{àr1 zwonL hii na'ar den overkant. I{ii liet ziin ÉroçiL.
rrrr:eder niet hooneh.

ili"ee err Camiel stonden even verbluîi, Maar- dar.
l:egrepen ze Lea s bedoeling. En ze namen rle vlucl,{.
l)och de vliet was smal en Leo stond al aan den r:ve:-
i":.ant, Vlug wreingi hij het water uit zijn kleeren, o".r

sneller te kunnen loopen. Ën gauw had hij Free ing':
iraald. Hii wierp hem op den girond.

__ Niet slaan, niet slaan, ik zal u goede peren breri-
Een... û, niet slaanl smeekte Free"

Camiel bekommerde zich rriet om ziin vriend e,r

lende vûort.
--- Lafaard, wat hebt ge van rnijn Sror:l.moeri*;r te

: e$Éen? vroeg ï-eo aan Free,
- Niets. ". nicts,,.

lk zal u helçsen. .

ti"

Leo was bi j een nieuwen boer in dienst en wachit,
ctiens koeien in een weide bij de vliet. 't \Vas ee,i
schoone Oktobernamiddag, Aan de overzijcle nader.
den twee 1on$ens. Een was Free, een zoon van boer
.!an en onSieveer van l-eo's ouderdom.

- Dat papkind is daar, bromcle Leo.
Hij had een hekel aan Free, Toen hij op cle hoe.".,

woonde, haci Free irem rlikwijls geplaagd en hern zijn
armoede verweten, Dat was laf.

- Zït Se nog niet in de verbeieringsschool I

schreeuwcle Free nu aan den oyerkant,
-*"- P,apjon$en, ga aan uw moeders rok hangerl I

r,potte Leo die genoeg bemerkt had, hoe Fr"* th.r;.,
bedorven werd, en ziin maeder altijd clwong naar zi!r.iin te doen.

-- Vaiier zal rnet een ad,,rokaat te Den<ierruonci,:
spreken en dan zult ge naar de verbeterin6isschoo,.
vliegen,

- Is zijn neus al genezen? vroegi Leo. Die wrs
l'choon geworden, hé?

-* De giendarmen rnoesten u wegsedaan hebben I

Ge deugi nel... Van den winter *oogt g" *"", j*
schooien.

-14_-
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Hij gaf Free een trap, Maar de zoon van boer Jan
t,etle een hooge keel op,

-- Ge zijt {een partij voor mij, hernam Leo die iets
als medelif den voelde. Als Se nog eens kwaad spreekt
van mijn 6irootmoeder, ramel ik u a[. Ga uw weg.,

triapventje! Laat uw moeder uw traantjes afvesen.
Free stond rechl, en vlu51 verdween hij, woedend

clan toch over die vernedering.
Leo zwom teruÉ pn prarste zijn l+leercn uit. Bah ze.

iouden wel drogen aan zijn liif. FIii was bij slechi
v,'eer, als hij koeien wacht-ie, zoo dikwijls doornat gi,:

weest.
's Avonds bemerkte men op de hoeve niets van dc

zwempartij. Leo sliep hier. 's Zaterdagsavonds ging hii
{ot 's Zondagsavonds naar grootmoeder.

Twee dagen verliepen. Leo zag Free niet meer. Eep
iiochter van den boer kwam in de weide.

- Ge moet naar 't hof gaan, zei ze,
*- \ùflaarom ? vroeg Leo,

- Ge zulthet wel hoorenl spoed u nraar!

- Zeker een boodschap naar Dendermonde doea
,iacht Leo.

Dat gebeurde wel eens meer, en 't was voor den
lnaap een pleziertocht. Hij liep dan op een draf orn.

rvat langier aan de Scheldebrug te kunnen staa.n en Ce

L eweging der schepen te zien,
Maar op cie hoeve ontstelcle hij. De veldwachter

stond daar
--- Ga eqns rnee naar 'l- dorp, zei hri
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--- Waarom ? vroeg l,c:,r.

-- Dat zuit ge hooren'
l)e jongen dacht cladetiik aan den neus van baas

.Jan en den advokaat, al wist hii niel wat voor eÈtr

rirensch een advokaat qwas-

I-eo maakte een bewegfing oTn tqeg te loopen, maa,t

clc velc{wachter greep hem bii den arm.
-- Zoo niet, zei' hij.
En toen begreei: Leo, dat h:ij gehoorzamen moest,

-* Zijn 6ieweten spreekt, zei de boer.

-- Ik wist niet, dat hij zoo slechl wirs, al zeî iedei'-
een dat hii niet deugt.

- Ge mo€t er medelifden mee hebben, fluister',le
cie veldwachter. i Is al koppigheid van zijn grootmoe '

Cer, die hem zelf wilde k-.veeken. Zoa'n iongen had in
een gesticht een goede opvoedinS gehad.

Met benepen hart vergezelde Leo derr veldrvachter,
clie niets uitliet over 'de i"eden cler aanhouding. Dc

rnenscheu langs cie baan keken nieuwsgierig toe, Soml
nrigen .bewe.erden het voorspeid te hebberi dat het

siecht zou afloopen met den ionSen van cle heks.

Leo voelde zich beschaamé. Zao opScbra.cht v,'orcl.,:n

r-loor de politie, 'lranen van woede clrongen in zijn
oo$en, Baas Jan was toclt besonnen met te slaani
\ûaarom bleef hij vûi? En wat had een advokaat tr
z,ichmee te moeien? Hij was toch bii ée rttzie i:iet v,::-

weest.
Leo werd

g.ro€E

voor den burgenreester {eleid Hn de rr'

.17..-



._ T(/at heb ge piedaan met de twee koniinen, die

B.e bij baas Jan weggenomen hebt ?
Vlug verhief Leo het hc;ofd, Wat zei de burge-

rneester? Konijnen weg6ienomen I

- 
Ik weet van 5leen konijnen ! kreetLeo.

- ZeÉ nu de waarheid, dat is"l Ï:estel
.-- Ik heb geen konijnen gestolen.
En Leo herhaalde dit telkens bij alle andere vragen.
De burglemeester liet Leo naar 't kiooster brenger:

om er te overnacirten. I{ii ro'ilde den knaap niet in 'L

Éevang zetten, Leo moest nr1 eens goed nadenker:
freurig zat de jon$en in eene kieine karner. I{ij wee'r-
de orn grootmoeder. Sorns balde hij ook de vuiriten e;'
lreukte ze op de deur.

-*- 't Is onrechtvaardig ! schreeuwde hij. l3aas ,la,r
lieSt... Hij wil me in de verbeterin$sschool hel:hen .

}!en advokaat doet rnet hem rnee. Die krijgt zeker ooli
i ppels en peren.

De veldwachter had aan SroriTrnoeder verfeld, wr,1

er Sebeurd *'as. De oude r.'rouw kwam jammerend
naar 't clorp. De tiurgemeestel irachtte ze te kalme,r
ren,

-- Weet gij iets van deze konijnen? vroeg hii.

-- I(onijnen ! Leo zov geen i<onijrren sielen... Leu
gens van baas Jan. I)ie vent zlt voi hoogrnoed... Hij
rvil wraak over ziin neus en kan rriet verdra6len clul
rniin jongen bij mij blijft.". liteek rne otrk maar bii
l-ecl Zet, de heirs Sèvan$en bij den jongen... we heir-
ben maar elkaar op cle wereld.

-* 1f{ -*

Grootmoecier mocht evcrr bii Leo' Ze klemde irerr'

iegien zich. ,,ik heb {een koniinen $estolen!" riep hii

gedurig.
'1 Kostte tnoeite zû te scheiden' En schreiend keerde

de oude vrouw naar haar huisje teruS'

De menschen wisten nu 't $ebeurde' Free, de zoo'r

n.an boer .Ian,'had 's morgens vroe$ Leo van 't ho{

zien sluipen, De stoute $ast kwam uit den stal met

""n 
*urràj*, En er vrerden twee konijnen vermist' Lee'

was natuurliik de dief, Ja, 't moest slecht afloopen

rrret dien kapoen' Hij deu$de voor niets" ' In een {e-
Eficht zou hiimisschienbeletem" En wie weet, 't kwaa;l

zat er in"

Zoo werd er {esproken' O, neen voorbeeldig w^ '

cie opvoedin$ van Leo niet SieweesL' Zi'in $rootmoeder'

iie zeif veei ellende haC gekend en nooit wat ande'-:s

leerde dan kant maken, was ruw'
Maar de menschen ver$aien dat de ruwheid dik-

'.vijls een goed $iart verbergit, al ware't beter die ru'v"

heid af te slijPen.
Leo bracht een treurigen nacht door' FIii sliep wct'

rnaar schrok menigmaal wakker'
s l'{orgens moest hij weer bij den burgiemeester

irof,nÊû. De veidwachier haatrcle hem' Leo wilde niets

bekennen'
En er was eer man clie den bur$emeester wildc

.,preken"' ook over die korriin'en. Hij trad binrren met

":en rneisie van twaaii jaat, Leo kende ze beiden; de''

ciokwerker Pelrus en ziin 
i;"Ytr,- 

Thilde'



- Mijnheer de burgemêester, zei petrus, vantiôr.
gen hoorden we van een kennis de hisiorie van die kc
niinen. En ik geloof dat Leo onschulclig is. Mijn ooch
tertie zaÉi gisteren, toen ze naar schooi giing, dat Free
'.an boer .Ian twee vette konijnen verkocùt *un 

""r.leurder van Denderrnonde. .

I)e burgemeester keek vreemd op. T.hiide bevestig,Je
rvat vader gezegd hacl. 't Was niets vreemd, dat een
boerenjongen konijnen verkocht. Er waren knapen clie
zelf van die dieren hielden. Maar tlan wachtten ze
toch de kooplieden op het hof af. Waarom deed Fr;e
het op een eenzaam plaatsje, giincler waar de clo|_
werker woonde,

Buiten klonk het gejoel van de kinCeren die naar
school gingen.

- Zoek Free eens op en brengi hern hier, zei cle bur.
gerneester tot den veldwachter.

't Duurde niet lang of de zoon van boer Jan trad
['innen, Hii za{er schuw uit.

_ 
*-- $/elke konijnen hebt ge gisteren aair ilien leur-

r:ler verkocht ? vroeg de burgemeester.
..-- De miine I antwoordcie Free verschrlkt
'.-- Waar was d-ai ?
* - Op ons hof.
-'- Maar ge hebt ooh twee koniinen verkochl dic1r,.bij de kapel.
--- Niet waar t,

-* Thilde heeft het gezten.
*- Ze is mis... 't \)fas op het irof .

-*-æ*

-'---' t'lree, {e zijt bezig rnet liegen, sprak de burÉe'
rneester streng. Ik wil de waarheirl weten'.. En anders
neem ik u mee, naar een piaatsje waar $e ijctt,:;'
niet komt,

Free stond daar te beven en keek naar clen grorrd.

--. De rvaarheid ! herhaalde cle burgiemeester.
Free begon te weenen.
.-- Leo lisalt ge€n konijnen gestolen, zei de brrrge-

meester.
=- Neen...

- Gii hebt die twee kcnijnerr ver:kocht ?

--- Ja...
F'ree zei het met bibberende stem.

-- Waarom hebt ge Leo beticht ?

-- Hii had me gieslagen...
Free moest alles bekennen, stuk voor stuk haalr,le d,:

l.ur$emeester er de waarhçid uit. Free had een gemeeir
plan bedacht om zich te wreken over zijn nederl,aa5i
l:i j de vliet, Hij' zou Leo van ziin diefstai betichten
i:n dan moest deze zeker ilaar een verbeterlnçsschoril
zooals rnen een rijksopvoedingsschool noerncle. Hii hart
twee konijnen stilletjes verkocht en toen gedrian of zr,r

gestolen waren.En hij l:eweercle Leo uit c{en stal te heb
i.rerr zien komen. Ziin va.der, clie 't niei hroppen ko,,
ciat Leo vrii liep, was naaï den burSemeester geSaa;.

"ijn zoo werd de arme Leo verdacht en opgeleid.

- 
Free, ge hebt Semeen en laagi ,gehandeld, zei cl.z

l,urÉemeester. Ge bliiff hier tot rrw vacler komt. Ik zal
cjm hem zenden. L.eo,'l spijt me ciat ge onschrr'ldig on-

-?t*



gelaten werd, Ge m.oo$t rratuurlijL nu sefiens wegp.aan. En ik zal aan iedereen u"rtÉii"n ciat gie eerlijkzijt. Petrus en 'fhilde, ik bedank ,r loo, deze inlichting[en.

Leo keek eens dankbaar het meisje aan ; hij groett:liemand- en liep heenn recht ,r"", iroot*oeder,*- 't Is uitgekomen! riep Iij, het-iluis binnensprirgend, Free van boer Jan is uafs"h gEweest* 
liit ge vrij ? vroeg de oucle-vrouw.-- Ja, ja.
God zij geloofd !

bn nu moest Leo alies vertellen.

- zullen ze nu die reu6ienaar en varscrraa.rci in d,:verbeteringsschool stelcen? bro*d" ;r;;;;;;;. "' *''
I'ree kreeg van ziin vader 

"*; ;"i, ;r*rnel. En weiorie.dagien zat ,hii op een zolderkarnertje, Hii mociiier alleen af om naar scho'r t* gd;. M;;r'il;':;;zei toch nogi dat Leo ook "i"t ;";;;". En veei merrschen pra.atten hern na, i{og *"*-i;; ondervindec,
ctrat hij een verstooteling wîs, .t;;; de boer he,,:rierugi in diensÉ.

IV,

T/eken ginSen voorbij, Leo mocht voor den winterirog op de hoeve blijven als knechtie.-&traar nu witsbet Zondag en hij zal bii grootmoeàe-r.
t Was wild weer. De storm gierde over het land eu

-22_

tii wiilen bliksemde en donderde het, Met den avonri
'verd het nog onstuimigier.

- Ik blijf vannacht hier en zal morgenochtend naar.'t hof gaan, zei Leo,'t Huisje zou kunnen omwaaien
en wat zoudt ge dan doen alleen, groo-tmoeder?

* Ja bliif ... Ik ben waarlijk benauwd van zult.
iroodweer.

-__Ze 
{ingen vroegi te bed. Leo sliep onder de pannen

$7at maakte de wind een 6leweld. Maar Leo kenc{,
Eeen vrees. Hij sliep vlug in.

Plots werd hij wakker. Verschrikt rees hij op. Grooi
moeder riep van beneden;

- Leo, Leo, water in huis ! gilde ze.
De knaap sprong uit bed en gleecl van de ladder.

Plets... hij kwam in 't water terecht. FIet reikie hen.
lot zijn knieen,

* Ik hoorde zalk een aardig lawaai I kermcle groot"
moeder uit haar bed. En ik begreep al meteens dat er
water binnenstroornde. 't Was over twee en twinti6
jaar ook zoo... En voorzeket een gat in clen clijk... O.
help me naar den zolder! Maar 't zal tot daar ook kc
men,

Leo v"'as al van zijn schrik hersteld. Hii wierp grooi-
moectrer haar lçleeren tr:e. ,,Trek 3.e aan, ik gatÀ den
boot, we moeten .naar mijn baas varen. Die woonl
hoog! zei de knaap.

Hij storrnde de iadder op. Nooit had hii zich zo,t
vluS Sekleed als nu, Dadeliik was hij rveer beneden,*- Grootrnoec{er, niet benauwd zijn, sprak hij.
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, 
Met 

-moeite kreeg hi j de deur open, iJoor het wate:plaste hij naar cle vliet. Wai steeg iret I I.Iet reikte h rirh:t aan de borst, En hoe kr.achtig sfroomde het. Leo*t::t zich inspannen om te been Ie blijven.
Hij bereikte een bootje, clat a^u, lug voor het lanJzooals we hiervoren vertelden, Rap dJkoorcl cloor ge

:i."1-" Leo sprong in cle schrrit. nt*f een pers wildehij koers zetten naar het huis je. E, ;;, ai water ge"
noeg over het land om te vareû. Maar c{e ui.oom ù,sterker dan de stok van Leo. De knaap voelde .jeschuit afdrijven. Hij sprong er uit en jreep het toun.
L"in zoo trok hij met alle kracht cle b-oot rnee. H;;nrairkte z,e vas.t,rn_..":r, goot. Nu ging hij n* grooi-
moecler. De knaap tilcle de ord" oro.,î op. llij boogr,nder den last. Maar hij was kioelç. h,, ;n tijd vannood schijnen de krachten te verdubbelen.

- 9j jongen, jongen. toch, jammercle Srootmr:eder.**. ltiiet bang ziin...
Hij kreeg ze in de boot.
-- En mijn huisje achter latenJ schreicle cle outicl rouw.
-.--'-To", toe... 't is nu om't leven... Hu, de konijnerrik zou ze naÈ vergeten...
-* Die zijn al versmoordl Het hok staat laag.
Verdro.nken... ziin konijnen I Leo wlla*-1,àa ,o,,nr.'nderzoeken. Maar het stalletje *", ul ineen{ezakt.

Een hoop puin stah boven aun uto"j oii. t*o zaS hetbii 't maanlicht. Hij voelde *ra"Ujd*r, met de armcrlieren Maar hif mocht niet talmen, **qftu d_;;;;-* 24 -..,"

lols un tr:oi<. ze voorl.'[ !/as een zware Lochi' Het wri

ter reikte Leo tot aan de schouders' l-Iad hii maar rie-

men gehad om ie roeienl
Vooruit'.. met moed! Gro:imoeder moet $ered woi -

den. Er klonk over de streek geroep en $eschreeuw

Àlle menschen waren in nood.

Leo z'.rg een hoeve' Uit een raam kwarn vreeseliiii

geÉil.

- 
H*, eens.. - wie ziin dat? vroeg grootmoed':'

luicl om zich is den wind verstaanbaar te maken'

-- 't Is 't hof van baas Jan""
- -- Ze rnoeten 't weten !

-- Laat ze PiePen en kermen !

En wild trok Leo zijn boot voôrt'

- Help! HelP!
't NooJgeschrei achtervolgde Leo, Plots keerde hii

de boot,
.- We zullen ze v&n baas Jan meenemen! schreeuw

de hii.

- 
Ziit Se gek! l/at hebben ze met u gedaat'r

içreesch de oude vrouw.
Maar Leo luisterde niet naar haar, en wel naat ziit"t

goed hart. Wankelend kreeg hii de boot op de hoev'r:-ie 
hond huilde vervaarliik aan ziin ketting en stonJ

boven op het hok, boch no$ in 't water' Kippen wer'

ren op een $raanrniit gefladderd'

Leo kwam met ziin boot onder het $evelraarn r'att cle

bovenkamer, waêf de vrourv van baas "Ian met Free en

ciiens ztisje 'llrees en Marie 
.gevltrcht' 

wetren
*?5*.



. ,* ô, û"ip onr, brave menscheni smeekte de boerin.Baas Jan "l *t11, oyart--l"rg*'"4r, **t cle beestenweÉ, nraar ik vrees dat irei *it", ,J, uun het clak zalkornen. Ik houd rr"t Ài"-niei;J;'uit. Ik ben hatldood van schrik. g" _r" *"î""ïi *irmeer terug kee.ren, 't r#ater rijst zoo'hoog i---- 
''vi

L; 
tu", u uii het lr"nrt"i in de boot zakkenl rrep

- O, ik durf nietl

,r"ni 
D" boot ligt er vtrak onderl En ik zal u vast pak-

- Als ze niet wil, moet ze ,t weten! gromde giroot_mqeder. /V1aakt voort, Leo.-- Pak eerst IVIarie, hernam de boerin.
- Alloh, laat ze neer,'t Kind schreicie, muur-L.o greep ze met ziinsterkeârrnen, En dan 1.rees.* Moeder, ik durl niet, hermde Free.*- Vooruit, banplerik, u"".1ià.'*ft vaar weg.

*,i'iî ili*l u,*u:,, 
",, 

i"o-i,l*"i,** uo,t. En nu
lilf in de boot, 

n de boe'in " ' I'e $eiaakte ""t ;;i'

",,3"îTllJffîllî."o.ris; 
'r was r:r hij begreep dar rril

-_ Hoor Duc eens! kermde de boerin.' 
- Toe...'t Is maar een hond... iu., cns naar,trlorp varenl sprak Free"-* Maar een hond! snauwde Leo hem toe.

* 3r.ùv "--

Hij snakte Free uit de boot, zette hem tot aan de

schouders in 't water,
* Ga orn Duc, bevai hij, of ik laat u ook hier.

-_ 'k Durf niet... Moeder, nroeder! gilde Free'
-_Er om! En rap! gebood Leo. Ik rnoet de booi

vast houden.
.-_ Mijn jonsen zal versmooren ! kreet de boerin.

Omver waaien en versmooren!

-- I.[een, neen, hij is hier buiten den wind.
__ Moeder, ik durf niet! hernam Free weenend.
Men hoorde den hond aan zijn ltetting rukken. !.u

zijn gehuil sneed Leo door 't hart. Hij bond de boot
aan een boorn en plaste naar f)uc toe. Vlug opende hi
cien halsband. De hond zwom rïee en klom in de
schrrit. Free zat er ook weer in.

.-. Moeder, ik ben zoo naf kloeg hij.

.-_ 't l7ater is nooit c{roog geweest! spotte Leo.

- 
't Is schoon dat Se ons helpt, zei de boerin die

nu toch ook aan al het Sebeurde moest cleirken.
-_ Als miin jongen in de verbeteringsschool had ge-

zefen, zorr hii u nu niet kunnen redden, snauwde
grootmoeder,

- Miin rnan had ongelijk.
* Toe zwiis nu maar daarover! riep Leo,
De boerin was vroeÉler toch vriendeliik voor hen;

Sieweest, heel anders dan baas ,fan, haar man.
teo trok de boot voort, Wat verder was het water

zoo diep niet. Hij eischte toen, dat Free uit de schuit
zou komen, om fe helpen trekken.

-* 2',1 *



* - 'k Durf nietJ kenncle de iolgen van ircer Jan.

^^I*it,Leo 
trok hern buiten irooi.l, ai kloeg moederooK, dat haar zoontje een ziekte 

"ol', 
optl<r*n,

Onderwege kwainen ze baas Jan en zijn oudstenzoon tegen, en ctr.ie twee spauden zich nu aan hettauw. Ze bereikten het dorp. En ot" "ror*;;, d;;;;.jes, Free en lluc glngen trij mecteiijcleirde menschen di ,een hoog huis haclden.
Plots dacht Leo aa.n ]?eirus, clen dokwerker. Di:r.r'oonde ook in de iaagte. Ï:n misschien rvâs hij zelf welte,Antwerpen, waar hii so*s c{a6ien achtereen verbreef

:"1. "r veel booten moesfen g*lÀt of gelaclen worderi.'I'hilde van den dokra,erker hr,ri to*n 
"i]n onr"huld aaul't licht Sebracht,

l,.eo aarzelde niet rneer.

, 
_.- Gaat 6[e mee, menschen r.edc]en? vr:oeg hij aa,,l3ert, den oudsten zoon van baas .Ian.
-_.- Waar?
._-- In den poider. .. FetrLrs de ciokwerker woont ao-rlaag.
*- Sfle zauden riernen rnoeten ireb.bcn. Of twee kloeke stokken,
Stokken konden ze krijgen op een houtwer:f. En cleiocht beSon.

Nu sprong l_eo in 'L waier" en trok cle boot voorl
'ûaar waar er grachten la$en, nu ze vaarden in cle.rrloed, was dat te Sevaarli jlr, Don boomclerr ze geturec
ën. De schui{ schonrrnelde sorrls vervaarliik. Ën gu;_
',en slcegen er biiwiilen in.

*28*

Ze vaeren tusscheu boonlen,' over hagien en ontrnoel-

ten booten met vluchtelin$en en ook weX i:oeren' dil
geiaagd hun vee donr 't water clreven'- Al van een eincl hoorde Leo hulp$eroep'

-- Dat is bij Fetrus! zei hij tot Bert'
Petrus was inclerdaad te Antu'erpen' En zijn vrou!'/'

Thilde en nog twee broert!es la$en te schreeuwen c{oct'

cie dakvensters. Moeder drukte dan rrog een kincii..r

van een iaar oud ie$en haar borst' 't F{uisie stoncl }:ii

na tot aan 't dak in 't r*'ater' Leo hroop op cle pâol1€ l'
Fl.ij trok de kinderen door 't dakvenster en $af da

kleinste aan Berf over, Ûan hieip hij cle vrcuw' 'Lr'

konclen er nôÉi in de boqt. En l3er:t en Leo redden de

bewoners van een tweede huisje'
\ran een derde en vierde klonk het treuri$ noodge

.., hrei.
-- De boot is vol, maar we keeren [eru$! riep Le'

;:oo luid hij kon.
i-fii t:rachtr de geredden weg'

Err nogmaais keerden Leo en Bert teru6i' O, wa"

roresrdeil ze zichl 7-e dachten niet aan Éievaar' Er wa's

ovcral noocl'
En den heeJen Maarrrla$ zwoe$cie Leo voort' Hii

l--.ieip menschen oin 't een e,n ander uit overstroornde

lrtit::en te reclderr
i-'\e storm was bedaarc{. Maar het za$ er treurig uil

iu cle slieek. En h;;t werd no$ er6!er' Er wareir veel ga'

ten in den Scheldediik. En c{e vloed strekte zich uri
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ûver de giemeenten Grembergen, Moerzeke mei e6s121
en Hamme. Ook hoorcle ûlen rian overstrooming teDuffel en Waelhern, in cle valei van de l{ethe

Men vaarde met booten over het ondergeloopen lan J
Anders kon men de dorpen niet nreer bereiken.

Leo rustte uit hij glrootrnoecrer e.ri âncrere 
"i""rr,*ri*gen. De mensclren spraken nu veel over hem. Ze had

r{::r t'rndervondea dat Leo toch wel voor iets cleugde.
Baas Jan kwam hem bedankerr. En Fetrus, a* anl .

yeqker,_ die haastif uit Antwerpen was fekome rdrukte Leo de hand en had cle trane,r il: ile oogcn
G"rolmoeder was fier op haar kleinzoorr
Maar Leo toonde zich niet hoogmoedig. Hii ha,{

e,,Lvo1diÉ de inspraak van zijn Auit gulro ga.
!'n hij bewees nog! grooi.e die,rsten. Er waren rrr;

ruahkrre heipers roodig. De noocl was glroot.
y'eel menschen haclden zware s"hfde geleden enttLen ir vluchtelingenverblijven.
Soldaten kwamen om te helpen. Maar cloor piroote

';aten bleef het wa{.er vloeien. 't Was een treuriq ge_
-ii;ht nver het wiide land. Er heerschte veer cr.,reiûei,r.(). J:,nS zou men van de ramp van 25 op ?6 \iovem_
Lrer gedenken!

Voor Leo zou nu een heele verandering gebeuren
Dal te:.tellen we in een volgende boekje. De verwrar.
loc.;de jon$en zou een goecle loekomst ir gemoet Eaan.

EINDE.

B}iItiCH'i,

t)oa, w* nu eerst een Kerstvertellin$ willen $everi

,:ullen we verder over Leo vertellen in nr.22l'
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lu ciii; Iaatsten tijd werden al onze boekier
herdrtik{,. Vraag ze dus bii Lïweu Sewonen lev ^'

rancier ofr'r'el rechtstrceks aan den ÏJitgeve. .r
|{ANS-VAN IIER METJI-EN, te Contich


