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- Er uit, luiaard. er uit! lk heb u nu al vier
keer geroepent

\rrouw Baltens troii de delien rl'eg en begon te
slaan op een jongen" die rlaar in 'b donker hoekje
van 't bed op 't zolderkamert.ie u'el een bol ge-
leek... Die bol rolde open en Ward Baltens
sprong naar de achterzi.jde van het ledikant en
dan op den vloer.

- \4rat heb ih nu misdaan? r'roeg hij nijdig.
*- Ik hetr mijn keel heesch geschreeuwd... 't

Is al acht uur... ge zoudt zeker tot derr noen rvillen
slapen?

.- 'k Wist toch niet. hoe laat het u'as! 'k IIeb
u niet gehoord!

_- I:eugenaar!
En weer ging moeders harde hancl ornhoog...

Maar Ward greep vlug zijn kleeren en gleed van
het steile trapje.
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Terrvijl moeder boven 't beri afhaalde, kleeCde
i\rard zich in de l<errlietr. [,in 1e;qe]iil; nrm hi.i
r'lilrlie halipetr r,an tit' irotet'tt;rmrrr.'tt, clic al voor
hern gesneden lagen.

In een sttooien r' ieg lag zijlr ,1,rrrg:itl z,ttsj€'

lliet.ie te slaperr. F)ett ltaar vlieger-' plaag'clen het
liind,

\\reg, leeiijkaatrls! beval trVard.
[{ij nraaktc .1ar:ht cip rle vliegen en neep cr twee,

rlood.
- Dic zullerr IIiet.jc toch niet nreer bijten,

zei hi.i. l{u tlie rosse rlltar nog...
\\'nrd lrr-rog zi.'in hrrnd als een schepnet ont dcr

vlieg t.e i'erschall<r'rr... ]taar hii miste ze err raak-
tc' 't liindje. rlat rr altkel n'erd en cladelijk luid
sehreeuu'de. l'troerler' L:u'arn juist cle trap af.

- IIa. deugrri*i, rlri nog I'Iietje n'elii<en ook.. .

ili heh ze rnet zooveel rnoeite in slaap gel(r.egen,
raasde ze.

- Ik n'orr rlt'r'liegerr ver jagerr! r"iep Ward.
)'Iaar' 1;ats, hi,j harl rle I<lap al te pakken . en

zi.jn ..vang gloeide er \'ân.
'l'r'eiteraar'! sclrold vr,{.nrlv Balttrns. Allrii .

u'iegen. en als lliet.jr niet rap slaapt, r'arrsel ik u
zoo yrlat als een cent...

-- I)e vliegerr ireten Nlietje.
* 'tr,:'iig... ik lroet un' leugens niet hooren I

\i'iegt'n. zeg ik...

f)aaraan hari Ward eeïr .geweldigen hekei'

rnaar hij ntoest gehor.ltzatnert.
* Zi'n harcl niet rviegeri'.' lloet 't l<incl er

iritvliegen ! lçee,f vl:ou\\' Raltens'
tt Ir rrooit i{oed. brottrtlil \\Iartl.

- Bnrt:tle vlegel ! r,Vaclit tot ',-ader thrtis l<omt'

Vailer u'erltte in Frarrliri.ik err bleef een ]reelc

u'ssL 
"r-, 

s()ms \\'el veei'tien tlageri rveg' lloecler
spelien'erlite een heelen ilag, ctt \'Yaxl llroest \roor

,,r, ,ro schooltijd op het stuk.je lilntl u'erkeit rlat
irij 't huis"ie )ag. Wrircl iracl nog eett tt eetlc zrls-

bei, ook .jrin54er: tlan hir, Enrilie. nt:rar die urocht
veel spelèn. Itrn t,u x'as het gi.'oote vacantie. . I)n
cle l<naap rvtt'd tlett ]teeletr dng autl het rverk ge-

zet. I

)Iiet.ie sliep i,'eer sirotclig irr. \\rard lratl'al zi.in
hoterlrartrnlen op.

-'_- Ge tttoest al ectt tttti' zitten wie<leu. bromdt:
moetler.

f)e l'rrriere .]orrg'elrs lltogell irt rltr r''lrctrtttie
heele daS4ett spelr:tt.

- Spelen!... Flri alles in,tetr vel'stikl<en vzut't
,rnknrirl! O. gi.i qroote lttinard! Slapen tot dert
!r.)('r) el r[:rrr speir:ri... el] tlililie lroter]raintt]en ell
tr','ee 'lrorrlen aa,rdairpeleu eterr. hé/ Ge 1;einst ze-

ker. dat ge in een ri,il<enrartshuis geboren ziit I

\rooluit. ttaar buiten ett 'l< zal stlal<s eens l<olnett
zien, ,wrrt 61,: uitgestol;en helrt!

\4rard ging heen. Hij moest werken op het
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stukje iand achter 'i huis. 't Was een heerlijké
Zomermolgen.

Ward zag de tolens van Poperinge, bijna wit
in den fellen zonrr,eschi-in. IIet huisje stond een
half uurtie gaalts r.art de stad.

Een schoone dag... IlÏaar l'at had hij er aan...
I(rvaacl l<eek hij naar het rvelig onkruid. op de
groentebedden. 'I'ot varravoncl kon hij hier op
ziin knieën zitten. en rr,ltijd rnaar die g.rasjes uit-
trelil<en. En als hii een stuk gervie<l had, en moe-
der krvam zien, dan vonrl ze altijd nog nieuw on-
kruicl en wees ze 't henr rnet een paar klappen
onr zijn oolen en soms ool< u,el een trap in-zijn
rug.

Zuchtenrl zonk Warrl neer. O, w,oonden ze
maar irr rle stacM)an hadclen ze.geen land! Zoo
rvenschte hij dikl,iils, niet beseffénd u,elk voor-
deel dit akkertje opbracht.

Plots hoorde hi-j stemrnen en spr.ong hij recht.
Pgu._ np den *,"g wirs een gr;"p Ëanraraden.
Ward rvilde er toch even heen. Xl; hi"j snelde
rves.

- IIa, Ward, Warcl! klonk het.
De jongens scrhelrerr van hern te houden.
-- Gaat ge nree? vroeg Karel van d.en mellr-

boer: \Ve trekken 't lancl-in. En ,t zal goed zijn
orn te z\vemmen... We zullen plezier maÈen.

I'fee gaan! O. \Var:d rvilde wel... Maar ,t was

onnoodig het aan moedel te vragen. Hi,i :rou tor:h
niel mogen

* IË moet werken, zei hij.
-- Werk eùls le tentg ziinl drong Krrt'l rtrttt.

't [s toch vacantie.
'- Ja ga mee, sprak een andet'. Als 't r',r{."ittl-

tie is. lnogerl r'e toch spelen...
-- Ja, gij.. ruaal ik.niet... Il< trc,et l'ierlett.

hernam Ward.
-- Zs.emrnen in de beek... 't is nu al zori

\vârnr ! Of dat onluuid nog een dag langer' :ïr'oeil.
u'at gçeeÊt het! Trek he1 r'ariavonti uit.

* Ward ! galmde het.
* Moeder is daar al! lilaagcle de ii:riF);en.

l{cen, ili kan niet mee.. .

En hii liell terug. \rrou'rv ISalterrs lirr'ârr; h,'rn ll
tegemoet.

--- Ifa, het is zoo dat ge u,erkt! l<reet ze Ï{ad
ik u niet gezien. g1e lr.aart n'eg, lié. nret Tiarel
van den melkboer en antlere straatsliipers!

- Neen. moecljer. ik heh ze gezegd. dat ik
rrroest werken.

lVlaar vrouw Baltens had hern al r,:rst en haal
r'echterhand hing alti.]d zeer los en liu'anr u'eel
'/,\Yar\r op den knaap neer...

Ward hoorde eenige .iongens luid lachen. Ze
za,gen dat hii ransel kreeg en hij rvas besclraamd
en nijdig.

- Laat me gerust ! srrauwde hi'i.
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.- Ja, 'ge moet nog bot z,ijn ookt Vooruit'..
En Ward rverd met stornpen naar het land ge-

hracht... En rveer lachten de jongens.
: Als ge nog eens weg loopt, zal ik u met een

tourv daar aart clen perelaar binden, rlreigde vrou\\'
Baltens.

-- Ik ben niet lveggeloopen...

- Brutaie der-rgniet! Moet ik rlan op u slaan
a,ls op een kafzak, eer ge zrvijgt?...

Moeder duwtlc Ward op den akker neer.

-- Over eerr half uur korn ik zien, hoe trer ge
zijt ! waarschur.,"de ze en ging toen in huis.

._ Ik doe nifi:ts, neen niets! bromde \&rard.
Mi;i zoo slaan en stampen ! Itrn al de anclere jon-
gens mogerr spelcn! En ze zage:n het, dat ik rarn-
rnel kreeg. Neen. ik doe geen steeli... ik loop lie-
l'er \T'€g... ik ga er vân door!

En driftig sprong: lMar:d op en nam langs een

binnenn egel cle vlucht;
Hij wilde echtel niet bij zijn kamaraden €{âan.

Hij kon het niet verclragen, dat ze alles ger,ien
hadden.

Achtel Verhare's hoeve kr,oop hij tegen een
graânmijt. TIen hen stoof kakelenctr rveg. Ward
keek in het str"oo en zâg tu,ee eieren iiggen.

-* Dat is geluk hebben, dacht hij.
Irij nam een der eieren en bi.j 't uiteinde

rnaakte hij een gaatje" En toen zoog hij 't ei uit"
Dat smaakt.e naar meer. En Ward narn het twee-

*6**

rle ei op, onr het ook naar binnen te smullen.
Ma,ar plots sl,ond boer Verbare v66r hem.
-- Nu iretr ik u, jongen, zei hij. Leelijke eier-

clief! Een van de bende, die over een kwartier
aan rniin peïen heeft gezeterr. lfaar gij gaat mee
naar de politie. 'k Moet toch juist een keer naar
Iloperinge. En dan l<unt ge bij den kommissaris
ûok eens die andere l<apoenen noemen. 't Moet
gedaarr zijn rnet dien iast aan miin hof.

\Alarcl schrok -gerveldig. Hii zag die gi'i:ote
tranden en sterke ârrren van den boer... Als
zoo'yr hand hern r.ast had, geraahte hii niet meer
los. h*aar de politie". . opgebracht als een dief ...
en in 't kot.. . Irr rlat oogenblil< flitste rlit alles
Ward door 't hoofd en hij zocht naar een red-
micldel... In zijn hancl had hi.j nog het trveede ei.

Pats... Ward smeet het boer Verbare vlak in't gezicht, 't Spatte open en cle inhoud pletste
rlen n'ran in de oogeil. over delr neus en over de
wângen. TJe boer sprong achtenrit. Iln Ward
vloog recht en lvâs weg.. .

Verhare stond ziirr geiaat af te rvasschen.
Ga u nu zeif aan de politie toon,en. spntte

V\''ard vân een eindje. Smaal<t het, toebas ! Ge
moet nog rl'ât rneer stuiten en pap eten eer qe
rnij pai<ken kunt...

\rerbare proestte, als iemand die uit 't water"
krt'arn Ifi.j greep een handvol stroo en veegde



zijn gezicht af. De eierstruif hing oolr in zijn
baard.

-.- De boelin zal peinzen, dat ge al ,le cieren
uitgez;open hebt! plaagtle Ward. trVasch tr ntaar
goed, of anders kriigt ge zelf nog l<letsen.

De knriap stond nu al aan de andet'e zi,ide v:rrr
r:en balie in een dreef.

- War:ht nlaâr! schreeuvgde Verhart' \\Ioe-
dend.

- Kom. pali tite.. rve zullen naaï Poperinge
gaan ! treiterde \\rard.

Maar hij zag een linecht van de hofstede ko-
nlen en nraal<te toen. drit hii \\,eÉî l<rvam. Hij
lachte nog luid om het avontuur.

-- Jammer, dat *le and,eren dat niet gezien
hebben, tlacht Ward.

Hij had nreer u'illen genieten v:r,n zijn over-
winning, zooals hij zi.jn list beschourvde.

Ward zr,vierf verder. Hii zou nu toch rnaâr'
zijn karnaraden zoeken. Alleen verveelcle hij
zich.

Hij kwarn â,ai:l een larrrlhuis, door een grooten
hof omger-en. En orn d"ien hof was een hooge
rnulrjr. Over den rnuur keek een iongen naar de
straat. Dicht bi.j henr hingen appels te blozen
tusschen de takken.

*-- En die l<x'ispel eet er niet varr. zei Ward.
Vfaar hij ziet er een rijk rlaririelre uit. Hi,j woont
neker daa.r en is de appels beu gegeten.

-8-

\Àrard trad nader.

- Zeg, geef rnij Liens eert appel? r'roeg hij.
De jongen u'ierp er hetn dadelijl< rlrie toe.

- Bedanlit. zei Ward. Lust gii ze niet tneer (

- Ili heb el al rooveel gegeten.

- Woonl gij hier / rrroes Ward. tladeliik zijn
tanclen in de sappige vrucht- zettend.

- Ja. En gi.j I

- O, ginder verder'... Maar ili hc'b u toch
rrooit gezierr...

--- Ik ben .rltiid op de kostschool te Rnrgge,
lk l<om alleen in cle vacanties thuis. ..

-- 'k Ifeb u irr de r.acarrties ooli nooit gezien.
'l< Mag rrooit o1l st*aat \ran piqla en mama.
-- Nooit op straat: ilet rlien speelt ge <lan I

- Met nicmtrncl... .fa, 's Zclnrlags l<onrt ei'
u'el eens een .iongen uit tle stacl. nlaâr' il< nrc i
niets van hem hebben.

- Nooit op Àtra.at! herhaa,lde Ward. 'l< 'lort
rriet gaarne in uu' plaats zitn.'t Is percies buiten.
dat rr,e zoo'n plezi,er hebbelr! Ik ga nu naar mijn
kamaraden... dârr zn'emlnen li'e en rnakeu rve
veel plezier... Ha" ilç heb daar juist een boer
.qoed vast gehad...

En Warcl vertelde de g'eschiederris van rle eie-
ren. De rijl<e jongen lachte ook en keek Ward
rnet beg'ond-ering aarr.

.- Durfdet gij dat I vroeg hii.

.*- 'k Zou me zeker laten pahken en naar de
--9-



stad brengenl Om een ei! Z'oo'n gierige schra-
per! I.[ij heeft 'rvel hontlertl hennen loopen en

voor één eit.je of voor tu'ee, maakt hii zoo van
zijn neus! Maar ge hadt hem moeten zien toten
trekken met die eierkoek op zijn neus en in zijn
mond! En gij moogt nooit op straat? Dat is

flaurv van u\r\i vader en moederl Zi:t gij zot. jon-
glen? Loop weg! Ga met mij mee?

** Waarheen?
--_ O, overal...
-- 'k Zou gestraft worden.-. een les moeten

opschriiven. ..

- Wat geeft pp daarom? Ik rnoest vandaag
'r.r'ieden, mâar ik tren er ooh van tloor getrokken.
Moeder zal me wel een rarrrrneling geven, n)ââr
dan heb ik toch een heelen dag nlezier gehad.
Moeder slaat me zoo dikrvijls... Toe, ga mee.
dan zult ge eens weten hoe plezierig het lanes tle
straten is. Een schoone vacantie, als ge altiitl in
dien hof moet blijven, en niemand om mee te spe-
len. Zie, pak u vast aan dien tak en laat u over
rlen muur hangen" fk zal u op\'ângen. I{oe is
uw naam?

-- Frederik

- Vooruit Irrederik... Smiit nog eerst een
appel of zes" .. Ze zijn goed...

De rijke jongen volcleerl onrr:iddellijk aan dit
verzoek,

__ En kom nn mee... Ge zult plezier hebben!
*I0*

Ge zoudt een onnoozelaar zijn, om al die sehoone
dngen achter zoo'n muur te zitten.

Ilrederil< aarzelde nog even. maâr hij bez,week
voor de verleiding. T{ij greep een tak van den
appeiaar vast en heesch zich over den muur- Nu
bengelde hij nret ziin voeten bc.rven den grond.

----Laat u r.allen,.. ik vang u op... 't is niet
hoog! zei Ward.

}'rederili liet den tak los, gleed langs Ward
]reen en tuimelde neer.

-'"- A.u, au! kerrnde hij.
-- Ge moest in mijn &rmen gesprongen ziln.

'lloe, toe, dat doet niet zeer,..

- Ja, veel zeer.". Iln ik bloecl!
Frederik krabbelde recht,
- O, 'b is u'rv ûeus maar, hernanr Ward. Wat

is dat! Als rve vechten, bloeden lve dikwijls uit
rlen neus. Dat is seffens gedaan. Moet ge nu daar-
lroor schreeu\\'en, tnlntaardl

Freder:ik haalde een fijnen, u,itten zakdoelç
ruit, en trachtte het bloed te steipen.

-*. lloe, liom mee... anders snappen ze u nog.
Frerierik scheen al spijt te hebben over zi"jn be-

siuit" rnaar VL/ard troli hem mee.
-- Zaag iliet r,oo olrer eer] neus, zei hij. Ik

heb al x'el tien gaten in mijn hoofld gevallen.
Sinuit eens goed, dan is al 't bloed er irr ien keer
uit"

F{aar' 't duurde toch nog wat, eer dat bloeden*Lt-



gestelpt u/âs. \ryard knabbelCe lustig in zijn ap'
pel.' Nu nroest hij zijrr kanr:rraclett vinden' Hi.i was

fier op zijn nieul'eu kennis. een Jongen van een

kasteeltje.
%e nànd,en rvtrl :rzltt cle lleek zitten' Ett na eert

hrvartier vond \4tartl cle belde.
--- ûIet rviert l<omt hij nu rlf ? vroeg Karel van

clen rnelkhoer. lXett ttret .schoone l<leeren en schoe-

nen aan...
** En ecrr colletje! spotte een ander'
l)e l<napen. tlie .lurist gezwommen hadden, ke-

l<en allen verbaa,sd tlaar Ward en zijn niertrven

r"riend.
ËIa. ik beir hier. zei \4rard' Il< bleef niet rvie-

rlen.
Wat lrooi' eell grasheret' irebt ge daar mee {

\ r'oeg I(arel.

- Een vâll c'el) kasteeltje. '. De onnoozelâar
zat ot,er clen tnuttr te kijken als cen vink door dr'

tralies vân een kooi' Hij rnag nooit buiten van

zi;ln papa en rnarlta... Ik rnocht van ml.ln .Tltm-a
.rôk rii.l \r'eÉ{. maâr' ilt ben hier toch. En ili he}r

Frederik gezegd dat hij mee ntoc:hl. 'Àeg eens...
nrr Inoet ili u nog u'at vertellent

l{n \\rartl r'erhallcle nog eens de geschiedenis
viln de eieren !

*.*- Dat liegt ge, berveerde Karel'
- T,ieg ik, smouter?
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* Ja, ja... Dat durft ge niet!

- Ze:,{ *rq eerrs. da,t iÏ lieg en ik smijt u in
de beek.

- 'k Zou l'illen zien. u'ie er eerst in lug...
Gij met eiers smijten ! Zullie leugens kunt ge
aan dat papieren rnaltneke daar wijs tnaken, ûlaal'
niel aan mij.

Ward voelde zich vooral tegerrover l,'reclerik
verneclerd en gaf Karel een stomp in de borst.
Dadelijir \,-rraren ze aa,n't vechten. Ze rolden over
den gnond.

Frederik keek angstig toe. lVas dat nu het
groote plezier? Die twee sloegen en klopten op
elkaar en de anderen keken belangstellend toe,
wie het rvinnen zou.

Eindelijk had Ward l(arel onder de knie.
* Vraag genade! beval hij.
-- Neen! hijgde Karel.
** Dan trek ik u in de beek,

- Neen, neen, doe dat niet! srneekte Frecle-
rik. Hij zou verdrinken.

Allen barstten in lachen uit.
-.- Vraag gçenade ! herhaalde Ward.
-- Neen! schudde Karel.

-- Dan in de beeh!
Maar Karel had nu toch even kunnen uitbla-

zen en greep War.d weer vast.
't Vechten begon opnieurv.
-- Daar is boer Verbare! hlonk het.
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-* TIa, 'k heb u... 'k heb u tochl schreeuwde
inclerclaatl de landbotl\çer. die zijn n'oede niel
had krrnr-ren vc'rkropperl ell naar lVard zoeht.

De r.echters lieten elliaar dadelijk los.

-- Ik zal u nrt eens leeren met eieren gooien.
Iin de perendieverr:r,ijrr bi.j u..Ia. ik heh ze, de

ruietu'aards va;r tlc stacl. \racantie ! Dat is dc

plaag'r,rlor de boeren...
\/erbare \\'as el zeker \;an nu \Vard gevangen

tr nenrerr. u'artt tle plaats \['as er zeer geschikt
toe. I)e ,iongeus stotrt'len biruretr de bocht van de

beek en el"\\'as ln?ùilr een zi lde orn te r-luchten, en
'r'an claal natlercle cle boet', die nret een knuppel
zwaaide. I)e ktrapen hedachterr zich niet lang" Zr:
sprongen irr de beelç. Het rr-ater reikte tot hurr
middel of holst.. Ont natte kleeren gavelt ze

niet r.eel.
O. iii rlrrrf niet. ili tlulf niet! kerrnde Fllede-

rik, die alieen air rlen oever bleef staart.
- - Korrr dun toch. bange ha:i,s I schreeurvde

\{'lrld.
- Ik clurf rriet...
- T'oe onrtoozelaar', flauw'e suikerpop I

\\'ard nrlEte l,'rederik aan de beenen elr ûret
een gil stortte Frerlerili in 't l,ater.. riat hoog op
plaste.

-* Ilnar'.jonge heer Paalclers... 'k u'ou rr niets
rtrisdoen ! starrrelde cle l"roel verschrikt.

lliai'd en Karel trol<ken tr-rederili mee naar den
anderen oe\/er en heeschten hem op.

-- Toe, lionr nu ooli! riep Warrl tot Verbalc.
,$let un' latrge pilihels kurrt ge gernakkelijl; tlot'r'
tle beek. fil zit nog ei in uiv baurd.

- - Jonge heer Paaldels. rvat doet ur bi.j die
schoel"j c's ? \tr'oeg rle larrdbouu'er'.

* Konr oru detr .jongeu heer! spotte \\rard.
Wat is tlat op urr larrge stelten !

'- Waclrt! trli, uroc; u tusscherr nri.irrr.uisten
hebben, r.ageboncl! r"ittsdt, I'erlrald.

Hij sloofrle zijn br.oel,; op. illaar lileepl eerr
hagelbui var] Éîraszorlen err anlrle. T{r'.j moest er
voor aehtenrit wi.jken.

- Kom nu, bang4e l<rvilrrrs! noodigrle \\rard.
\rerbare had echter geur gelegenheir'l dr:rl .)evel.

te tradelerr. u'arrt hct horrrbarrlement lrleef aan-
horrden.

-- fk É{â (inr rle geridnr"nren! tic.rde hij. err hij
ging nret groote stappe lr heen.

De .iongerts lachtr:n herri uit. Allee'r Fretl':r:ik
deed er niet aan rnee. Fli.i keeli met berltrrlit ge-
iaat. hoe 't rvatel uit zijn lileeren drocip.

Ilr ben zoo nat! kloeg hi j.
\4reer klorrl< ;4el*ch.
-- Neen. 't ri'Ater is rriet drrl;g, zei Karel,

. -- \4re zijn lllernaal rrat, sprak \.{Iard. We
zullen ods gin(lel in rle zorr leggtn. f)ie boer. l<ent
u? vroeg hij aan Freder.ik.

_15 _
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- }ri"i pacht zijn hofstede van papa" O, hij
zal het aan papa en rnama vertellen, dat ik weg
geloopen ben, kermde hij.

--* Toe. sirooplekker, ga râp nn41' uwen papâ
en mama en l<ruip ivt ttlt bed ! zei een andere jon-
gen.

._ I.[een, neen, Fr:ederik blijft bij ons, besliste
Wartl. IIij is nog een nieurveling en moet veel
leeren... I'Iaar Ka,r'el. gelooft ge 't nu van dib
eieren?

- Ja...

- Ifa, ili u'as een leugenaat, hê?

-- Ik had gemist...

- 'k Zou me laten pal<ken hebben zeket om
braaf mee te stappen naar l)operinge !

- En rvi.j hadden aan zijn peren gezeten,
vertelrle een ander.

Ze drukten het x,a,tel uit hun kleeren en z,oeh-
ten een zronnigre plek.

- Ifier zi.in rve rap droopl. zei Ward.
Ze strekten zich irr het gras uit. Frederik deed

als de overiglen. lVfaal hii keek nïet vroolijk. IIij
voncl dit alles niet 't door War:d beloofde plezier"

- Zeg,;longe heer. moet ge waarljk altijd in
un, huis blijven? r.r'oag r\Iiel Danens aan Frede-
rik.

- En in den hof, rnaar die is heel groot. En
ili ga ooli u,el met de auto rilee, il,rftwoordde T'r"e=
derik.

-16-

-- Itrebt ge thuis een atrtomobiel ?

--' Ja, een Nlinerva...
** Kunt ge eI tnee rijden?
-"-- O, ja, blufte Frederik. ik heb het van den

charrffeur geleerd.
-- Laat ons el dan ottt É{trân on een toert,ie

doen t stelde r\fiei voor.
--- O, il< zou niet mogen!

- Maar ge moet clat niet \rÈà€îerl. Ge kruipt
er in en rijdt urcg en uiemancl l<an n inhalen.

- De garage is gesloten.
-* Pak de sleutels !

-. De chauffeur heeft ze in zijn z'ak...
-* Ge wilt niet. ..zeg het n:raar vlakaf !

Och toe, Mi,el. als dat nu triet kan. zaag
er dan ,niet over, zei \4r:rrrl, En eelr -ionE4err inag
immers niet rijtlen \ran d,er gencla,rmen. Ge moet
achttien jaat zijn.

- 7'eg, .jonge heer, Iternam Nliel lJanens:
hebt gii centen in uu' zak /

.'- Neen, antrvoordde Freclerik.

- Waarom zijt ge dan rijk?
-_ Ik heb geld in nrijn spaa,rpot; rlraâr' nlamir

hen"aart die in de kas.

-- Ge zijt r.et met zulk geld.
-* Als rve tenrggaan, zal Freder.ik ons veel

appelen geven! beloofde Ward.
- Ja. stemde de ionge ,heer. toe.

il
il
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\! ard verteltle hoe hii ai geslnuld; h4d lan dr:

srr rat<elij ke v rueltten.
-- Laat ons dan seffens gaan I stelrlc IItrel

Vo0l'.

-- We zi.jn nog niet droog. rncrkte Ward op.
Zoa lagen z,e nog een tijd te praten. Frer-lerik

rnoest allerlei vertellerr over zijn leverr. En.do
.longens oordeelderL, clat ze eigenlijk grelukiger
\\'aren dan lrij...

- Ik ga eteû... 't iuidt al op die hofstecle ginl
tler. 't Zalbii den noen ziin, sprak Karel.

- Jonge heer hebt, gij geen horloge ? r'roeg
Miel.

-- Ja, antn'oordde Frederil.:.
}{ij liaalde het rrit zi-in zak. rrraar het storrtl

stil.

- IIa, dat is varr het water', vau eigen. zci
Ward.

-. O, papa zal boos zi.jn. Ili heb het van borr-
nralna gehad.

- L"g het thuis t-rp de stoof, dan za,l 't rvel
clrogen van binnen. meende Miel.

-- 't fs ttaalf... ik voel het aan mi.in lrtrik,
brrveer'de Karel. \Vie glat er rrree.i

-- Wij blijven hir"r, Freclerih en ik, zei Ward.

- En x'e zouden appels krijgen, herinnerde
Miel,

- Van avond ja ! Ih zal nu nanu huis gaan !

yiep \Mard uit. Slagen krijg ik, dat weet ik, maq!.
._I8*

dtin wil ilc toch ecn heelen dag plezier er van heh'
hen. En Frerleril< blijft bij me- Ge keert aehter

den noen weer, héi
'-Ze,spraken af ell<anr :r'nn de beek te ontmoe-

ten.
Freclerik err \\'ard bleven irlleerr.

'1; Zrxr.rol< naar hrtis ntoeten" zei lt'rederik
.sehuchter.

--- En rnij alleen laten! Dat u'are schoont Ge
zijt'toch geen lafaard zeker! We zullen rvel eten.
Kom mee!

I.{Iarcl stapte rnet Frederih. die ttiet tueet' vatt
vertrekken durfde spreken traat' de naaste hof-
stede.

._ Hier zai ik boterha.nrrrlrri vr'àg€lr, zei hij.
Steek u rveg aohter cle haag.., 'l'ot'. sta niet zoo
voor die poort.,. (le zi.jt te rijk gekleed. Maar
niel u'eg loopen, hoorl i\nders haal ik u etr sla,

ik urv beenen krom!
'Brutaai ging I\rarcl over rien boorngaartl naa.r

het hrris. De deitr stond oper] en de boer, zijn ge-
rin en werkvolk aaten aan cle larrge tafel.

- - Als 't u belieft... een aalmoes voor een ar"
rnen jongen! smeekte Ward rnet een neusstern,
zooals hii het bedelaa.rs bii den ommegang had
hooren doen.

- .Fïa. t<lon u eens urât verder, zei de boer. \4rt'
iien u niet.
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Ward deed eenige'stappen voorwaarts en zette
een alleltreurigst gezicht.

*. 'k Ïfeb zoo'n honger.., kloeg hi.j. Al se-
dert gisteren niet meer gegeten... \rader is rveg-
geloopen en rnoeder is ziek... Als ik niet schooi, ga
ik doocl van clen honger.

- Och, arme. hoe ongelulikig, zei de dochtcl
rnedeliidend.

ùIaar een der r,r,erklieden begon luid te lachen.

- Die is van den eersten leugen ook niet ge-
barsten! riep hij uit. 't Is de jongen van Frans
Ilaltens. Zijn vader u'erkt in Frankrijk...

- Dat is niet waar... Dan lijk ik zeker veel
op dien .jongeu, beweerde \4rard onbeschaamd.

'k Zag u lret trveeën aan de por:rt. Waar
zit un' kamaraad? vr:oeÉ{ de boer.

I{ij han niet meer voort van clen"hong'er.
*-- Tu.ee vacantier.ogeis uit de stacl, en die de

boer.en l<omen lastig vallen! hernam de boer. Wat
moet el claar van groeien! Maar allah, roep ur,e'
kamaraad en eet een teltroor pap t

-- 'lr Z'an liever een paâr boterhammen heb-
ben.

-- \4''el .ja, jongen, ge hebt maâr te komman-
rleeren. Een paar boterhammen met hesp zeker!

--- ï,f a, tlal 'rvare eerste klas, baas ! Ja, laat een
paar scheiien hesp afsnijden!

De *'erklieden lachten. Maar de boer werd
kwaad.

_20._

* Me nog voor den aaP houden' Maalç u
weg, Yagebond! rieP hij'

1 Gîerige pinnèn ! schreeur'r'de trA'rard'

IIij liep heen en zei tot Frederik:

-"'t 'Ziin vrekiien'.. Een teltroor pap lrunnen
x,e lirijgen, maat ik smeet ze clen bo'el nog liever
naar zijn kop.

-- Muut .,.e mc,gen toch niet bedelen, rnerkte
!-rederik op.

- I{ebt gi"i centen bit u nrl eten te koopen?

- Neen...
-- Of wilt ge gras eten?

- 'k 'Zou li:ever naar huis gâan.
*- En mij alleen laten, lafaard !

-- Ik ben nog zoo nat!
-- \4rat geefl dat, als 't nol w&rrl is ! Ik laat

me te Popei'inge dikrvi"ils nat spuiten. hfaar gij
zijt een flaurv suiliernrannetSe! Kom lrlee.'. lv€

moeten eten liebberl. Ttrtr gij gaat niet naar huisl
Frederii< <luifde niet rveg te loopen, era bang

voor zijn gezel, volgde hij hem naar een andere
hoeve. lf,aar op den rveg naclerde een auto'

-- De onze ! riep Frederili verschrikt uit. Papa
zit naast den chauffeur.

De auto stopte en een heer: stapte er uit,
Kwaad keek hij naar zijn zoon.

*- Weggeloopen! zei hij op strengen toon"
Stap in."" lve zullen thuis verder sprelien.'" Xlt
rveet al 't eeli en ander yan Verbare.
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Ward was niet bli.jven staan. Hii liep snei
ilver een akker weg.

II.

Vrouw Baltens zat te spellerverken, Ze rookte
een pijp. Dat deden wel meer vrouwen. Dan
bieef het gâren van de l<ant rvitter', berveerden
ze.

'1 \,Vas tegen den avond. En rnoeder rvas zeer
ireiçonunerd om haar zoon. trVard was heel den
rlag u'eg. Vrouw Baltens had hem ivel gezocht irr
de buurt, maar ze mocht niet veel tijd verliezen.
Morgen, moest haal kant af zijn. Ze zon nog tot
heel laat rnoeten rverken"

Een jonge rnarr trad binnen. 't Was Leo, die
wat verder lvoonde. Hij zette zich neer en vroeg:

Ward nog niet thuis?
-- ,[tre]rt ge hem gezienl IIii is van ochtend

rveggeloopen, de cleugniet.

- Ik 'n'erk bij boer Dooren en toen we te
noene zaten te eten, kwam er een ,jongen
schooien.

- \4ras het Ward ?

- Ja.
--" Schooien! I{a, ja.. hij zal honger gehad

hebben en clurfde van eigen niet naar huis ko-
men..Als hij vannacht maar niet rveg bliift... Ik
herr orrgerust...

-- 't Gaat mij eigeriJijk niet &an. rraar ge zult.
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Ward toch strenger moeten âan pakken' Zoaals
tlie jongen vanmiddag loog...

En Leo vertetrtle llrat de iongen er allemaal
verzonnen had.

- Ilr sla henr, dat rnijn hatrden er z,eer Yan
rloen, zei moeder. Maar ri'at helpt het?

'-.* Slaat ge hern niet te veei?

- "Ie veel? En ik moet nog strenger ziin!

- 't trs een moeilijke zaak... Als ge te veel
slaat, geeft zoo'n kapoen er niet meer om... En
Ward heeft toch geen sleiht hart. Zoo dil<rvijls
snijdt hij gras voor de oude \4ranne en b'ervijst
hij andere diensten.

: Ja, ja, hij kan zijn goede dagen hebben...
't is waar... Dat vader altijrl thuis r,r'are... Maar
altiid in rlat Frankrijk zitlen...'t trs van eiglen om
't geld... We hebben dit huisje gekocht en moeten
nu hard rverken orn 't af te tretalen".. Als rve niet
samen wroeten, zooveel w'e kunnen, 54eraken ïre er
niet. Ik zit soms tot in den nacht te spellerverken.
En de 'targen voor dat kindje daar... en ons beet-
ie land. Ik ben gedurig moe en daardool kwaad
gezind... En dan sla en scheld ik op \llard soms
onverdiend... Dat vacler meer thuis rvare!

Er trad een politieagent binnen.. En moeder
schrok zoo, dat ze beefde.

-_ 't fs hier bij Baltens? vrûeg de agent.
De vrourv l<nikte.
-- Waar is urv jongenl
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- Nog niet thuis... Q, rvat heeft hij gedaan?

- Mijnheer Pa:rlrlers is komen klagen, dat
een jongen zijn z,oontje rneegenomen heeft om te
moorschen en allerlei streken uit te halen. En
volgens ririjn onclerzoel< moet clat Ward Raltens
geu'eest ziin.

-- Maar 't rvâs dan toch, dat 't zoontje van
mi.jnheer Paalders mee rvilde. merkte Leo op.

- Hij mag nooit op straat komen...

-- Dat mi.inheer Paalders hem dan een ram-
meling geeft in plaats vân naar de politie te loo-
pen. Dat zoontje heeft clan everrveel misdaan als
\4rard, ber,r,eerde Leo.

- IJr zi.jn ooh klachten gekomen van boer
Verbare. Ze stelen rlaar peren en eieren... Tloor
eens, er loopt hier een bende deugnieten €n,
vrouw Baltens, ili verwittigç u, dat ge beter op u\\'
kapoen rnoet letten. '7< Zal eldels hetzelfde zeg-
gen. f:)n als 't niet betert. ztrllen we andere maat-
regelen nernen. Ge rveet het nu...

De agent vertrok.
-- O, rvat zal ih nog al tegenkomen! kloeg

\rrouw Baltens. De politie in huis!
-* Z"g clat eens kalrn aan Ward en tracht

hem door vriendeliikheid te rvinnen. in plaats
vân zooveel te slaan, ried Leo aan..- \.{raar zou hi.l nu zitten ?

'- O, hij komt r,vel thuis... Zoo'n gast blijft
's avonds niel rveg... I5rt1 eens met u gespro.

Len, zooals ih het meen. Ward heeft een goed
hart., en ge moet daarop lverlren.

- 'k Zal het probeeren...
Leo ging nu ooh heen. Vrourv Baltens werkte

voort. Emilie. die met buunneisies gespeeld had,
klr.'am thuis.

- Hebt ge Ward niet gezien? vroeg moeder.

- Neen,,. O, 'Iriene zeg!, dat de politie hem
wil pakken.

Dat is niet rvaar! 'I'riene heeft altijd een
lange tong. Eet nu en ga dan slapen.

Moeder zette het kantkussen neer. Ze sneed
boterhamme,n voor Emilie en hielp haar dan te
bed. Ze bezorgcle ook het kleine Mietje. Ilaar
angst nam toe. Ze moest de larnp aansteken,
zoo donker rverd het. En \Mard, die nog niel thuis
kwam!

T II.

\,Vard had in den irarniddag zijn kanraraderr
niet meer terug gezien. Op een hoeve kreeg hij een
paar boterhammen. Lang lag hij tegen een lrernr.
,Een vrouw k*'am voorbij. Ze droeg een groote
mand en hijgde van den last. 'Âe zag Ward en
rrroeg hem of hij haar helpen rvilde. IIij zou dan
een ha,lverr frank krijgen.

Dadelijk sternde Ward toe. Zoo nam die
vrou\v hem rnee tot tegen Vlarnertinge. En daar-
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mee was een stuk van den namiddag voorbij"
Met het geld kocht lVard spekken. FIij liep

nog een eind mis. Een koervachter hielp hem te-
recht.

't Was 
'r,ever:, 

uur toen Warcl weer in de eigen
buurt krvanr. Ifij besloot eens tot aan 't kasteel-
tje te gaan. Nlisschien lag Frederil< u,eer over
den muur en zou hij appels geven.

Maar Warrl zag Frederik niet. Ge,en wonder,
de knaap \vas opgesloten. En in zijn werhkamer
zat rniinheer Xlaalders over het pçebeurde te spre-
ken met zijn broer, die juist overgekomen 1vas.

De politieagent. die vrou'r", Baltens bezocht hacl,
was even. te voren geweest, ,onr mee te deelen, dat
hij den jongen kende. rnet wien Frerlerik rondge-
zrvorven had.

-* Ii{ schrik van die ongehoorzaamheid, æi
mijnheer Faalders tot zijn broer. O, n'aarlijk
Ernest, ik vrees, da,t Frederil< slechte karalçter:-
trekken heeft.

- Met een vagebond mee!

- Omclat hi.f eens uit de kooi gebroken is !

* Gij houdt hem veel te strengç. Natuurlijk
rrloet ge toezien op zijn kamaraden... Maar het
is zoo heerlijle lroor een knaap eens vrij door de
streek te mogen zwerven. De schoonste hof kan
vervelend rvorden... Geef Frederik wat meer.
vriiheid,.. Laat hem toch eens buiten de muren.
En dan... de vagebond. \Me schelclen zoo gemak-
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kelijk op ârme mertschen, filaaï doen rve niet te
wcinig voor hen?

---"""O, ik steun toch allerlei n'erken, antrvoord-
rle de heer Faalders.

-- Jarvel, iau'el... mâar er is meer noodig dan

geld... \4re môetep olns ook eens persoonlijk met
de zwoegers bemoeien..

--- Ik kan me toch niet m,et allen bemoeien"'
-- Neen, mâaï nu hebt ge er eenen leeren ken-

nen... urno, vagehond. Ge zijt, neer bekommercl onr

Frederik, daâr hij een keer gezworven heeft. Dat
ander kind zrq.er{t heele dagen en wat zal er uit
groeien... Zoo gil eens onderzocht, of ge iet,s voor
hem hunt doen, om ook een goed mensch van
hem te maken. Dat is christenplicht.. Wil il; dic
menschen eens hezoel<en?

-- lln lvat zou ik kunnen doen. Ernest?

- Dat u'eet ik nog niet... Eerst eens hooren,
welk een gezin het is.. \nreet ge wat. na het avonc'l-

rnanl ga ik rlie vlrou\l' Baltens hezoeken".

Iln bii het kasteeltie drentelde Ward.
--- Frederik! riep hij.
Itrij kreeg geen antr-v.oord.. \Vel krvam er een

ander hoofd boven cÏen muur, dat van den ho-
venier. En kwaad zei die Inan :

- ï:[a, deugniet. smijt gij met steenen naar
de appels?

.- Geef eens een paar? Er hangen er toeh
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zoovoel arin! sprak lVard.
* Onbeschaarnde schooier.,. To,on nle uw' hie-

Ien !
** O, als het dat maar is I

En \i\Iard draaide zich om en liet de hielen va,n

zijn bloote vo'eten zien.
-* Me nog voor den zot houclen I snaux,cle de

hovenier.
-* Ik doe 'lvat ge vraagt.., doe gi.i nu ooh wat

ik vraag. Een appel of vier of zooveel... Allah.
toe...

- Wacht, ik zal u eens appels op u\\' broek
geverl i

De hovenier 'ç'erdlveen en Ward hoorde hem
een sleutel in het tr.rinpoortje steken. De knaap
sprong over een gracht op een stuk land, boog
zich r,'oorover en keek tusschen zi.jn beenen door,

-- Nu ik zie een mensch met een ezelskop !

spotte hij.
*- Wel. gij schavnit! schreeuu'de de hovenier.

fk kan ook over die gracht.
Ward snelde nu heen en de nrarr probeerde het

maar niet hern na te zelten.
IIet was al aan 't donkeren en rlu trolt \4/ard

huiswaarts. Plots zonk zijn overmo,ed rveg... De
knaap dacht aan d'e straf. IIii had x'el gebluft er
niet om te geven, maâr zijn hartje scheen o! zoo
klein te worden. Hij krvam bij de groep x'onin-
gen van de wijk, waar hij woonde en hoorde zijn
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na"arn. Eenige vïpuwen spraken:over', h rrl', '&n
VIIanl hoordè ne z,eggerr),dat een politieagent hem

rnorgen zou halen. En nu n'erd de jongen noEl

ungstiger" Als een dief sloop hij naar zijn_huis'
Hij durfde niet binnen treden en verschool zich
tchier een boom. Nu k'wam toch ook spijt... Hi.l
had moeder leelijk in de steeli gelaten. Ja" moeder
sloeg hetr wel r.eel, mâar ze kon toch ook goed
,'ooi hem zijn. En z,e moest hard rverken... Ze nei
n'el eens tot Ward, dat vader 7no slooftle voor:

hem en Emilie eri Mietje. opdat die later de ai'
moede niet zouden kennetr. cli,e de ouders ppleden
hadden. .

En hi.j *,as te lui onr te helpen.. 'foch niet al-
tijd,. Yandaag echter had hij rriets uitgevoerd'.'
dàn kr.,'aad. IJn als de politie hem haalde... Vader
sprak dik*,ijls van treffelijkheid... En hij zou
gr.oot verdriet hebberr, als Ward hem die schande
nandeed, oppçebracht te w'orden.

Ward krtcxn,p haast irrleen aehter den boonr.
Hij hoorde stapperr. Er naderde eeR gestalte'
Zouhet de politie zijn! Bang vloog Ward op' Hi.l
liep haast tegen een heer aan.

- Voorzichtig, voorzichtig, zei de'ze. Nog zoo
laat buiten, rnanneke ? O, ik begrijp het al. Gij
zijt zeker Wald Baltens?

- Ja.

-* En ge durft niet in huis gaan... Korrt.
kom... ik moet j"t* ll"iillu praten.

't'Was mijnheer Louis Paalders' Hij trad met
den knaap 6inr.en. Er naderden nieuwsgierige
buren, diê ook de stemmen gehoeird hadden. De
deur werd dicht gedaan" En de huren verna;nen
niets van 't gesprek daarbinnen. Ward zat te

schreien, En rrïouu' Baltens vertelde van al haar
z,woegen en zorgen. Die vriendelijke heer ,gaf
moe;d. Hij liet Warcl voelen dat hi.l z,ich anders
moest gedragen....

Warîl kre.:g geeu slagen en toch schreide hi.j

rrog in zijn bed...
En in de volgende dagen 1\râren rle burerl zeer

verrvoirderd. Mijnheer Paalclers was bij vrouu'
Baltens gerveest. \4rard rverkte ijverig op het
land...'trtrij floot den heelen dag. Er kl'am geen
politie.

Toen r"ader uit Frankrijk krvam, gittg hij naal
het kasteeltje. En claar werd dan beslist, dat
Ward nog een jaar te Poperinge naar school zou
gaa,n o-m daarna de hrinbourvlessen te volgen.

En mr was de jongen op den goeden rr eg çzet.
(), hij hacl nog veel te stri-iden tegen ontleugden.
maar rnoeder hielp hem.., en zonder slagen. De
heeren Paaklers hadden den vagebond gered.

EINDE.


