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Nr. 224

(Derde druk).
A. FIÂNS

DE WIIDEI{IAIT

I.

Meester Pauwels stond'even met zij,n rug naar
de kinderen, want hij schreef op het bord. Het
was stil in de klas. Maar eensklaps barstte'er e€n

geweldig lawaai los.
De meester keerde zich om. Wat scheelde er

aan de jongens? Sommigen sprongen uit hun
bank en a,nderen sûoinden er boven op.

- 
Een puid, meester... ,

- 
Ja,daarl

Zoo klonk het dooreen. En waarlijk een kik -

vorsch spr,ong over den vloer en scheen zelfs ver-
schiikt in due rumoerige omgeving.

Meester Fauwels-was zelf heel kalm. Hij keek
eens rond en zijn oog bleef rusten op een zwartefi
krullebol.

l-



- 
Pol, n,eern gi,j den puid op en z,et het beest

buiten,op 't gras.
Pol geilr'os12x"md,e dadelijk. Hij brachr h€t

dier buit'en en bleef even we'g. En toch sch,een het,
of lij .zich geh,aast had, .wanr hij stormde dan
wild binn,en. Maa,r €efl rnân volgde hem en riep
nijdig:

-- Deugrriet, ik zal u de ooren van het hoofd
trekken! Gij I'eeli,jke wi'ldemanl

Nieuwe s,toornis.
De man wilde Pol achterna, firaaï de mee$er

trad hem in den weg en zer, kalm nog altijd:
Laat mij doen, Judocus. In de icfroot Uti;f

ik gaarne all,een meesrer. V/at is er gebeurd?

- 
W,el, ik was op mijn la,nd aan 't spitæn...

Al meteens voel ik war kouds in mijn nàk wrie-
m,el,en. Ik sla mijn hand naar die plaats en ik heb
een puid vast. Die wild,eman daar, die nietwaard,
lra6 still€tjes achter mij gekom,en €n had een puid
irn mijn nek gestoken.

Er werd in dre klas luid gelachen ,en dat stemde
Jud,ocus nog b,oozer.

- 
Wacht, ik zal den deugniet,eens wat anders

in den n,ek slaan dan e,en puid! raasde hij.

- 
Neen, ikzal Po,l straff,en, sprak de meester.

- 
Hlj groeit op vo,or de geva,ngenis.... Ze

moest€n den schavuit al lang naar âe verbeæ-
ringsschool gedaan hebben.

- 
Maar uw Karel nog veel eer! schreeuwde

PoI terug.

- Zwijgenl gebood de meester.
Hij fluister'de Judocus iets in 't oor en kreeg

den man buiten. Dan ri,ep hij den zwarten krul-
lebol voor de klas.

-'1 
ls me w€er een namiddag, zei d€ meester.

Eerst br'engt g€ €'€'n puid mee in de klas en laat
die rond springen. Dan zet. ge het dier in' den nek
van Judocus in plaats van in 't gras...

- 
Judocus had mo€der gisterenavond uitge-

scholden, zei Pol.

- 
En m,o,et daarom dat arm,e diertje het ont-

geld,e'n? Is het niet laf v,oor zo,o'n gr,ooten sterken
jongen een klein d,i,er te mish'andelen? Dat is e,en!

Hier stoort ge de ord,e en plaagt ge mij. Dan trei-
tert ge een man, die aan zijn werk is. Ge zult
str,aks den verloren tijd inhalen. Ga nu flâ,âr uw
plaats. We moeten voortleeren.

De meester had dadelijk begrepen rvie d,e kik-
vorsch rond liet huppelen. Hij kende zijn volkje.
En met Pol l-iekens had hij ve'el last. 't Vy',as ee'n

rustelooze j,ongen, die voortdurend allerlei stre-
ken verzon. In het Oost-Vlaamsch dorpje aan de
Leie noemde men hem den << wildeman >>. En die
naarn was niet onverdiend.

De stilte keerde in de klas terug
Te vier uur moest Pol Li,ekens school blijven.
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Dat vi,el hem rnoeilijk. Hij was zoo gaarnc irr
't veld of aan de rivier.

De meester gaf hem werk op, en moest dan
€ven ov'€r en weer naar huis. Hij sloot de déur.
Maar Pol kon er rvel uit. Vlug opende h,ij een
venster. En in een oogenblik was hij buiren. Hij
klom over een muurtje en li,ep over het land van
Judocus.

- 
Daar is de wild,eman wôerl riep de boer

kwaad. V/at doet ge op mijn landl
Maar Pol luisterde niet naar bem, en draafde

er van door. Eerst naar hui,s, want hij had ho,n-
ger.

Hij woond,e even buiten het gehucht in een
klein huis waarbij wat land lag. Moeder werkte
er op, want ze moest haar man vlijtig helpen, om
den kost te verdienen voor zeven kinderen. Pol
was de oudste €n nog maar veertien jaar.

- 
Moeder, ik heb hongerl riep Pol.

Vier broertjes en zusjes, di,e ook van school
kwamen, zaten al aan lafel.

Moeder sta,akt'e haar werk
-- 'k Heb daar iets gehoord van een puid,

zei ze.

- 
Och, een g(ap, moeder! Toon heeft her

zeker al weer seffens moeten verklappen?

- 
Ik mag het niet weren, waf 

^ge 
all,emaal

uitsteektl
_ was het dan .Ïl

- Ja. De meester zegt, dat ge goed kunt lere-

ren maar ge past niet op. Eigenlijk moest ik u
geen boterham geven.

- 
O, moeder, 't rammelt zoo van binnen.

- 
De me,ester had u veel langer in school

moeten houden.
Pol verzweeg m,aar hoe hij gevlucht was. Moe-

der sneed een paar dikke boterhamm,en,
-- En dan seffens konijneneten gaan halen,

beval ze.

- 
J7, moeder...

Vrouw Li,ekens had haar jongen wel meer wil-
len vermanen, maar allerlei zorgen kwamen haar
voor den geest. Ze had nog zoov,eel te doen, eer

het avond was.
Pol vertrok m,et een zak en een mes naar den

Leiekant. Àan de averzijde lag't eigenlijke dorp.
En de veerman bracht gedurig volk over. De
m.enschen zeidten dikwijls, dat er een brug zotl
moeten zijn. Andere knapen kwamen naar de

rivi,er. 't Was een warme Zomerdag.
_ zw,e,mmen I zei Pol.
En't duurde niet lang of de heel,e bende plaste

in 't frissche water. Daarna lagen de jongens
weer gekleed in het zonnetje.

- 
'k Weet wat plezierigsl riep Pol eensklaps.

Ik wil eens rijden op d,e bruine koe van Vincke.
'kZal doen of het een paard is! Wie helpt er de
koe va'st æ houden?

-5-
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- 
Ik... ik! klonk het.

De b'ende sprong o'p. De koe van Vincke
draafde weg voor de onstuimige groep. Mrar de
knapen omsi'ngelden ze, En zoo konden ze het
di,er gri,jpen. Pol klom €r op €11 vâtte het beest bij
d,e horens. De koe sche'en niet gesteld te zi,jn op
zao'î ruiter. Ze boog onrustig den kop en
trachtte den I'ast van hraar dikken rug ,f's gooien.

- 
Ju! schreeuwde P'ol. Draaf nu een ke'er zoo

rap als het paard, van den baronl Vooruit!
De jongens maakten plaats. De angstige koe

rende w,eg. Ja, nu draafde ze dwars door de wei-
de, dan over d,en weg.

- 
H,o, hol gi,lde Pol, wien het nu te vlug.

ging, rnaar het d'ier luist'erde niet.
De wildeman kreeg het benauwd. De koe rende

als een dolle. De mensch,en kwam,en ontsteld uit
hun huizen, Ze,schreeuwden en tierden, maat cle

ko'e werd er nog tÀroester door.

- 
Still kreet Pol, die zich bang aan de horens

klemd,e.
't Dier vloog nu door een gracht. Pol rnaalçte

een buiteling. Ftrij sloeg met de beenen in de lucht,
maakt,e een zwaai,liet de horens los, en spartelde
tusschen het riet.... De ko,e was over hem heen
gestormd. En een haner p'ooten trof den wild'e-
mân aan 't hoofd. Bloed vloeide tussche'n d,en

zwarten krullebol.
Àllerlei menschen waren de koe nageloopen.

-6-

Ze h'ielpen nu i)ol rech't" die geh'eel verdwaasd
was.

- 
Hoe kwaamt g,e op d,ie koel Wat hebt ge

nu uitgestoken? z,o,o vroeg men.
M,en keek naar de wondê in 't hoofd en het

bloed en sprak van een dokter. Maar Pol werd
algatiw helderder van geest en li,ep weg.. .. Hij
hield niet van die belangstelling.

Hij trok naar huis. Moed,er werkte nog op het
land. Ju'i,st riep een der andere kinderen tot haari
<< Pol zit ap een koe )), tioen ze haat oudsten zoon
bemerkte. Vrouw Liekens schrok vreeselijk.

- 
Ç's zijt gervond! jammerde ze. O, wat hebt

ge nu weer uitgemeten?
Maar ze w,achtte niet op 't antwoord. Ze t.rok

Pol mee i,n huis, wiesch de wonde uit en l,egdie een
verband.

Buren versch,ene,n, en begonnlen ,opgewonden
over dren do,l'len rit op de k,o'e te spr,eke,n. Zoo
hoorde vrou\M Li'eken's bij stukken en brokken
het verhaal.

- 
O, wat heb ik een verdriet van drien jongen !

kloeg ze.

- 
Ja, m,ensch, ge komt ,e'r wat ffiee tetgen, zei

een der omstand,ers.

- 
Dat raakt vast in 't kot, beweerde een lange

magere vro,uw. Vanmiddag lreeft hij mijn Judo-
cus ook wreed doen verschieten door een puid in
zijn nek te steken. 

_ 7 _



- Kijk liever naar uw Karel! snauwde Pol
haar toe.

- 
Mi'jn Karel zav zoo iets niet doen.

- 
Uw Karel is een diefl

- 
Wat durft ge zeggen?

- 
Hi'j heeft Zondagavo'nd, toen 't donker

rvrrotd, e,en s'lechten halven frank in 't wi,nkeltje
van Lies gegev'en omdat hij weet, dat Li,es slecht
zlet, ver.uolgde Pol.

- 
Leugens! Ik zal e,ens naar den veldwachter

gaan.

- 
Toe, maak nu geen tuzie bîer, susûe e,en

buurman. À1 d'e jongens zijrn ge'lijk.

- 
Maar m,ijn Karel i,s gelukkig zoa geen als

deze wild,eman...

- 
Bu,iten! schreeuwde Pol, en hij gaf de

vrouw van Judocus een duw.

- 
Stil! gebo,od moe'der.

- 
Ze spreekt van u ook altijd kwaad met

haar lange tonrg! wedervoer Pol.

- 
J7, ik zal eens me't den veldwachter spre-

ken! dreigde dre vertoornde vrouw van Judocus,
etr ze ging heen.

Het halve gehucht, was intussch,en op jacht
achter d,e ko,e. Ftret opgejaagd,e dier liet zich niet
gemakkelijk vangen en draafd'e op den weg naar
Gent. Ma'ar menschen, die op het land werkten
en d,e bewegi\ngzagefl, begrepen dat men een weg'

-8-

geloopen koe achtervolgde. En ze boden hulp. Ze
trokken het beest regem,oer. Eind,elijk werd de
koe gevat en met een ze'el gebonden. In tri,omf
voerde men ze terug. De eigenaar, b,o,er Vincke,
die een der laatsten v,ernom,ern had, wat er ,g,e-

beurd was, kwam aang,edraafd op zijn bloote
vo'eten.

- 
Menschen, bedankt vo,or uw hulp, zei htj,

Die ni'etwaard van Liekens h,eefr me dat gelapt.
Die wildeman piaagt orls te veel.

Pol was toch wat versuft. Een kameraad bracht
den leegen zak terug. En Toon moest nu om gras
voor de konijnen. Pol zat stil op een sroel in huis.

De meester trad binnen.

- 
Zoo, zoo, zei hij. Daar zit hij nu... ge-

termd! Maar voor hoelang? Waart ge maar li,ever
in de klas gebleven.

Pol keek beschaamd voor zich.

-l7a1rne 
de wond'e eens bekijken, hernam de

.onderwijzer, die dikwijls ge,ro,epen werd voor
zwlke gevalLen.

Hij wikkeld,e den doek los.

- 
'g Is niet erg, zei hij. 't Had heel â,fld,ers

kunnen zijn. Jo,ngen, jongen, ge hebt met uw
treven gespeeld.

En d,at do,et hij zoo dikwijlsl kloeg mo,e-
der, di,e in huis was gekornen. Verleden Winter
h,ebben zehem uit't water moeten halen, toen hij
door 't ijs zakte. 

q _



- 
Ja, ik weet het nog. Ik heb lang genoeg aan

h'em Eewerkt om de levensge€st,en op i. wukken.
En hij is eens va,n boer Landuits wagen

gevalle,n. Meest'er, dat Pol toch niet beter oppàs-
sen wil.

De ond'erwijzer schudde 't hoofd.

- 
l7'7s lrem morgen rhuis, sprak hij. Stil

binn,en zitten of buiten i,n de schaduw. Rust zal
hem d'eugd do,e,n. En overmorgen is hij genezen,

De meest,er vertr,ok. Maar wat l,at,er kreeg het
huisj'e w,eer bezoek. En nu was het de veldwlach-
ter, di,e mo'eder deed schrikken, taen ze bet voe-
d'er kookte voor het varken.

- 
Àsa, zet de veldwachter, wanneer gaat dat

eens eindirgen mer dte deugnieterijen van diien
straatslijper diaar? Er is een klacht van boer
Vincke, En we verliezen ons geduld, ik en de bur-
g€fnr€€st€r. Nog een keet zao'n $treek, en ge ver-
trekt naar Sint-Pi,ete,(sV,eld, hoort ge, ,t Kan niet
blijven duren!

Pol schrok nu toch. Sirnt-Pietersveld, zoo
noemde men het opvoedingsgresticht te Ruisse-
lede. De m,enschen spraken van de v'erbeterings-
school.

- 
'1Is toch wel tri,estig! kloeg vrouw Lie-

kens.

- 
Ge geeft hem geen slagen gen,oeg, be-

weerde de veldwachter. Hij moest van de zw,eep
krijgen. Ware het mijn jongen, 'k peperde het

l0--

h,em e'lken morg€n met een fermen stok in, dat
hij heel d'en dag braaf maet zijn. Maar nu v,er-

wi,ttigen we u voûr d'en laatsten keer, wi,lde'man!
Paard rijden op een koe! Hoe komt het in zijn
dwaze,n kop opl En 't beest had kirnd,er,en en oude
menschen kunnen om\rer loopen ,en doen vôron-
gelukken. En ,als de koe z,elf den nek gebroken
had! Wie zou ze vergoedenl Uw vader en moe-
der hrebben het nog niet last'ig geno€g, he, ka-
poen! Ik heb nu mijn boodschap gedaan. Hoo-
ren wij nog iets, ge krijgt een proces-verbaal en

de r,ecbter zal kolt spel met u maken, want dan
doe ik uw boekjc cens op€n.

De veldwachter stak dreigend een ';inger op,
wenschte goeden avond ,en vertrok

Vrouw. Liekens zat te weenen. Pol zag he .

En e,r li,ep e,en rilli,ng over ziin gelaat. Zijn mond-
hoeken trilden.

Plots ging de knaap rrrââr lrtoeder to,e, en hij
sloeg haar de armen om den hals.

- 
Moede+ ik zal braaf zijn, sprak hij.

- 
Ge hebt me dat al dikwijls bel,oofd, maar

't is altijd w€,€r wât anders.
* Ik rvil nu toch b,eter opletten...

- 
O, ik zal het maar gelo'oven, als ik het

zte. lk weet wel dat uw hart goed ,is. Maar ge

denkt nooit na. En ge wilt bij de and'ere jo'ngens

altijd haantje vooruit zijn en d,oen, wat zij ni,et"

durven. Dat is eigenlijk hoovaardig. Ons Heer
1t
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ziet nlet gaarne kinderen die hun ouders verd,riet
aandoen... Vader werkt heele dagen voor u, uw
zusjes en broertjes. En als hij 's av,onds thuis
komt, hoort hij zalke klachten. Hij kan er
soms niiet van slapen. FIij scha arnt zich over u.
Peins eens, dat de veldwachter u moet komen
dreigen met de verbeteringsschool.

Moeder sprak nog m,eer rct haar zoontje, maar
het huiswerk moesr gedaan worden. 't V/as tijd
vo,or de kleine Liza en Ë,mma orn te gaan slapen.
Moed'er had weinig rust.

. In triestige stemming volgde Pol haar bewe-
grngen.

Daar trad vader binnen, die op de groote baan
lrad gewerkt, aan 't kass,eien. Hij rvas vermo,eid.
Zijn rug stond al gebogen naar d,en zwaren
arbeid.

- 
Ha, daa,r zi't de deugniet I zei Liekens,

naar Pol wijzend. Ik her het al gehoord. Ja, de
mensch,en vertellen het ln'e rap van dien stouten
zobn.

En boos greep vader P*l vast. Maar hij keek
naar het verband om den zwarten krullebol en
liet den knaap los^

- 
Ge verdirent slagen, hernam hij. Ge zijt

gekwetstl Ge lrad kunn,en doad zijn.. Rijd,en
àp e.tt koei 'Waar haalt ge't uit? bn de ve,ld-
wachter is hier geweest. Ge zult me van schaamte
nog doen verhuizen. 

n _

En vader sprak nog ande,re harde woorden.
FIet geziri gebruikce het avonclmaal. Vader

zond Pol toen naar bed. FIij gaf hem €en
kruisje..,

- 
Jongen, verander toch I vro'eg hij treurig.

Zoo loopt het slecht af.
En in zijn bed, ween'de Pol. Hij was kwaad

oçt zichzelf, 't Is w'aar, hij deed zijn ouders ver-
driet aan. FIij wilde zich beteren.

Den volgenden morgen stond vad'er al vroeg
aan zijn bed.

*- Hebt ge nog pijn, Poll vroeg hij.

- 
Neen, vader...

-- Voelt ge niets in uw hoofdl

- 
Niets, vader...

- 
Ànders moer de dokter komen. Ge blijft

vandaag thuis... En niet weg en weer loopen...
U rustig houden, zooals de meester gez,egd
heeft.

Vaders stern klonk z.ao teer. E,n dat trof d;en
wildeman.

Pol nam vaders bruine harde lranden, en z,ei;*- Ik zalbraaf zijn...
--- Ja, jongen, doe er uw best voor.
Vader ontbeet en vertrok dan naar zijn werk,

w€€r voo( een langen dag in de brand,ende zanne-
hitte.

Moeder hielp later de andere kinderen. En
Pol stond dan ook op. FIij hield veel van een

ti
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vr,ijen d,ag, maar dan moest het voor al de jon-
gens vaca'n tie zijn. Nu ware hij liever naar school
gegaan.

Hij moest zich echter rus,tig houden. Moeder
z,ette een stoel vo,o,r hem onder den per,elaar, in
de schaduw.

De dag duurdre voor Pol zeer lang.
Na d,e ochtendklas kwam dre meest,er weer eens

kijken. Hij nam het verband weg.

- 
De wonde geneest go,ed, zei hij. Mo,rgen

moogt ge we'e,r naar de scho,o,l komen.

- 
Ja, m,eester, zei Pol deemoedig.

Wat was d,e onderwijze,r ook goed voor hem.
En Pol plaagde hem zoo dikwijls!

Ja, hij wilde voortaan beter oppassen.

II.

En waarlijk, er ging een week voorbij, zon-
der dat er klachten kwamen over Pol Liekens.
Na schooltijd ging de knaap om'konijn,eneten en
hij hielp ook moeder op den akker.

Op een avond bleef hij lang weg met zijn zak
gras. En moeder was al ongerust. Vader kwam
thuis.

- 
Po,l is er nog niet, zei h'ij. Z'eker zijn goede

voornem'ens vergeten !

t4-

't'\tr/as acht uur, toen de wildeman verscheen"
En een ,oude man vergez,eld,e hem.

- 
Klachten, dacht mo,eder.

Maar Ti,estje, zooals de grijsaard heette, zei
d,adelijk:

- 
Ik kom eens zeSgefl, d,at uw Pol mij zoo

goed ge,h,olpen heeft. Ik mo,est mijn per,en pluk-
ken. Dries, mijn gebuur, neemt ze morgen mee
naar de markt, te Gent. En ik kan niet go,ed
m,êer in den boom. tro,l zag me op de ladder
staain, en hij vroeg me te helpen. Hij doet dik-
w,ijls wart voo,r rnij. \il'ees ni,et kwaad dat hij een
beetje laat is.

- 
Neen, neen, sp(ak vader. Ik heb gaarne

dat hij u helpt, Tiestje. Maar Pol, den naasten
keer moet ge eerst aan moed,er komen zeg,g,en, dat
ge wât laat uitblijft.

- 
Ja, zei de oud,e man, dat is waar. We

hebben e,r niret aan gep'einsd, he, Poll Ha, rn,o,e-

der Liekens, ze noemr€fl uw jongen den wilde-
man, maar hij heeft een danig goed h,artje...
Dat zal ik altijd beweren... En het is de waar-
heid.

Vrouw Liekens glimlachte gelukkig. Ze h,oor-
d'e zo,oveel kwaad van Pol, en nu deed d'ez'e lof -
spraak haar goed.

Po'l at dan smakelijk zijn avondbrood. Ti,estje
wenschte allen goeden nacht en vertrok naar zijn
eeîzaam huisj'e.

15-
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-- V/at d,o'et ge wel eens voor
vader aan P,ol.

--.- O, ik hretr zijn hooi gekeerd
en dan gras voor zijn konijnen,
oud,en zo,o krom.

Tiestje? vroeg

en ik snijd nu
Tiestje is zoo

--'1Is braaf hem te helpen. Ik hoor dat lie-
ver dan van paardje rijden op een koe,

Den volgenden dag kwam Pols zuster, Do,ka,
schrei'end thui's. Ze was twaalf jaar.

*-- Wat is er nul vroeg moeder.

- 
'k Kwam daar vo,o,rbij het huis van Judo,

cus, en hÉj en zijn vrouw zeiden, dat Pol al de
peren va,n l['iestje gestolen bacl en verkocht aan
een lLeurder.

- 
O, zulke leugenaarsl

- 
Ze riepen het luide. Er stonden nog rnen-

schen bij. En Kar,el gaf rne een duw. Kinderen
van een dievenfamilie rnoesren niet bij zijn huis
staan, zei hi.i.

- 
Trek u niets r,'an die menschen aan, Dokal

hernam mo,ed,er.
Pol kwam .iuist binnen en vernarn het verhaal

ook. Boos liep hij \l/eer weg. Hij scheen nier te
hooren, dat moed,er hem terug riep.

Hij snelde naar het huis van .Iudocus, wiens
vrouw oog aarfl de deur stond" Dit deed ze heele
dagen, want ze was verbazend. nieuwsgierig en
praatzuchtig.

Karel" haar zoo'n, zag Po1 afkomen en school

weg achter zijn moeder.
I-- Hub ir ae peren gesto'lenl vroeg Pol'

Mijn Ka:el heeft u in den boom van

Tiestje {e"irn, antwoordde de onverstandige
vrouw.

En Tiestj e zag hij niet onder den- boom
Ha, neeni hij tiegt"te gaarne. En heb ik de

verkocbt?

-r'l

I

r1

îi

sr;r
peren

- 
Ge zi.it een deugniet en

franken rnond,i riep de vrouw.
hebt een veel te

- Ja, jr, g* hetrt peren gestolen!
Karel.

schreeuwde

Plots rukte Pol hen'r weg van achter zijn
moeders rug. En Kar:el kreeg harde klappen om

zijn o'ore'n, F{ij gilde om hulP.
Zi'jn moe<lei b.gott op Pol te rammelen' Men-

schen uit de buurt kwamen kijken'
De veldw achter zag uit de verte het toonecl

en naderde zo,o vlug hij kon'
-- FIa, peinsde lt ti.t niet, dat het weer die

wildeman wasl rieP hij uit.
Pol liet Karetr los.

- 
Hij moet me maar niet vo'or dief uitsch'el-

den, zei hij.
._ Hij wilde mij ook slaan, loog vrouw

.ïudocus.
-- O, ik ken hem wel, zei de veldwachter" FIii

groe,it op voor het kot.
17-l6 __



- 
Ja, steek h,em vast! schreeuwde een anderevro,uw.

-- Yij" neus bloedt, schreide Karel.

- 
Zoo'n wildeman, ,pr"t-..r, bo,ei, die aan't hofhekken kwam_kijk;;.2,, ÀËurr.n d,e paro-chie verl'osse,n van ai." ,.fr^"riii"

- 
Ze hebben gezegd, a"i iL al de per€nvan Ti,estje heb g"rt"Iur, ! io,o 

^ï.rwu.rd. 
zichPol.

- Ge zoudt wel duiven, beweerd,e een deromstanders.

, - 
Àls h,ij op mijn h,of komr, houd ik eenknuppel ger,eed, verie,ld,e ..n-àuia.. âik ;;;nietwaard. Hier vrouw ;uao.u, ïn h; j"";;;

kom,en slaan.

- 
Zoo valsch- als een kar vloog hij op mijaan ! J,oog weer de moeder ,"n ïrr.t . En zieeens, h-oe mijn ventje bl,oedr!

, _; Y"rr de geni,àpigaard gaf onz,e Doka eenduwl hernam pol.
't Is niet w31I] gjlde vrouw Judocus merhaar schetl,e stem. |{ijn*Kirc,l ;;;; " i; à;;;;';_

1,1:: :^" Tiestje ,iri zitiri,-." â"r"ood manne_Ken Kan u nr,et m,eer verjagen.__ '1 Was om Tiestjà tT h.lp.r,.
Àllen begonnen re lichen. 

-'---'

-Zodnhelper! zei eenrliân. 't Is of ge de katop het vleesch laat passen..- En de muis ôp ,t spek.
l8 

-

- 
lso'n1 arm m,anneke als Ti'es'tje bestelen,

hernam vrouw .Jud,ocus. En ik zolo dat niet
mogen zeggen!

- 
Kom eens mee, ventje! beval de veldwach-

ter. Ge weet, wat ik van de verb,eteringssch'ool
gezegd h'eb.

- 
Maar ga het aan Tiestje vragen? ri,ep Pol

wanhopig.

- 
Ik heb niets te vragen. Ik weet wat voor

een gast ge zijt.
De veldwach'ter wild,e Pol bij den arm nemen.

Maar de knaap sprong op zij en liep weg.

- 
Pakt hem ! schreeuwde Karel tot de groote

menschen.

- 
O, ik vind hem w,el, meendre de veldwach-

ter.
Pol liep tot aan de Leie. En ween,end vie'l hij

daar in het gras neer. Vy'at waren dre menschen
toch onr,echtvaardig. Ze kazen p^rtii voor d,en

valschen Karel en zijn l,eugenachtige moeder.
H,ern beschuldrigd'en ze v^n diefstal als hij Ti'estje
hielp. En hij verl'eende dikwijl's bijstand a^n
oude mensch,en, maar h,ij li,ep daar niet mee te
koop.

-- De veldwachter wil fne naar de ve,rb,e,te-

ringsschool steken ! zei Pol. Ik wil er nie t heen.
Ik ga naar oom Maarten... En ik zal vandaar
een brief aan vader en moed'er schrijven. Ik
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durf nu niet naar huis. De veldwachter zou me
weghalen.

Pol stond op, en over de velden trok hij naar
de gro,ote baan, die van G,ent over Drongen naar
D'einze I'eidt. Oom Maarten woonde tegen Deinze
aan.

Pol dacht aan vader en moeder. Hij vond het
vreeselijk nu van hen weg te mû,eten gaan. Hij
had zijn best gedaan orn braaf te zijn. Maar als
zoo'n valsch,e Karel u betichtte van diefstal err
uw zust€r ui'tschold en duwen gaf, ha, dan
kookte toch het bloed. En de veldwachter wilde
ni,et luistie'ren naar hem.

- 
Niet naar d,e ve'rbeteringsschooll gonsde

het i,n Po'ls verward hoofd. Naar oom Maar-
ten...

Hij liep nââst de baan in de felle hitte. Eens-
klaps zag bij gendarrnen nad,eren. Er waren er
twee op patr,oelje. Maar in zijn angs,t dacht Pol,.
dat ze herm zochten.

Hij zou de baan oversteken o,fir ov,€r de vel-
den nog verder te vlucht,en. Hij hoorde een luid
getoet, zag een zwatt monster... Te laat. Een
auto schoof remmende over de keien, maar
sl,eurde den armen Pol mee, die in zijn benauwd-
heid pl<l,ts den weg kruiste en het voertuig niet
bemerkt had.

Uit de auto stapten de chauffeur en een heer.
De twee gendarmen sneld,en toe. Daar lag Pol,

-20-

bloedend uit het hoofd. En ook uit zijn kleeren
sijpelde bloed.

- 
Moeder!

't Was nog een zucht, een laatste... De
oogen braken ,en d'e krull'ebol werd roo'd ge-

kleurd.

- 
'l Manneke is al dood ! zei een der gend,ar-

men meewarig.

III.

Itan denzelfden weg in een herberg, zat'enLie-
kens en zijn werkgezellen. Ze hadden hi'er hun
boterham opgegeten en rustten nu wat. Een wreef
zijn arm, die hij bij del arbeid verrokken had.
't 'Was een zware taak den weg te herstellen.

De waardin, die buiten een voerman besteld
had, kwam b'innen, en zei:

- 
Er is gind,er verder een kind door een auto

overr,eden. 't Is al dood.
't Ni,euws bracht ontst'eltenis.

- 
p,srn jongen van een jaar of veertien, nogal

stririsch, vervolgde de bazin. Hij wi'lde v66r de

auto de baan oversteken, z@ zegt de voerman.
Lirek'ens dacht even aan Pol. Maar di,e kwam

hi,er nooit.

-'6 
ls wreed, zeihij.Ik ben blij dat er op ons

gehucht geen auto's komen.
J^,'t zijn leelijke dingen. Er gebeuren veel
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ongelukken m,ee, sprak e'e,n ander. W,eten ze niet
wien,s jongen het is, Lizal

- 
\sen.

- 
En waar is 't gebeurd?

- 
O, een half uur verd,er.

De mannen kond,en niet gaan zien, Ze moesten
wger ,âân 't w,erk. Ze be'gaven ziclr. naar buiten,
waar de kasseien blakerrden in de felle zon.

Liekenis nam zijn houweel op.

- 
Triestig, als ge zulk ni,euws thuis krijgt,

z'ei 'de rnian naast hrem.

- 
Ik kan niet w,erke'n, ri,ep Li'ekens ui,t. Ik

word zoo aardig,

- 
Wat scheelt er dan? Is het van de warmtel

- 
Neen, ma,at die jongen! Ik heb ,er ook e,en

van vee,rtien jaar, gro,ot en struisch... Àls hij het
eens \il'as...

- 
Maar wat ge nu in uw hoofd steekt. Ge

\v,Oont z,O'O Y'€t Van daar...

- 
Ja. En toch, het i,s zoo raa,r om mijn hart.

En ik be'ef van angst. Ik moet gaan zi'en.
-- Er lo,op,en Zoov,€r€l ki,nderen langs de baan,

sprak een d'erde. S/aarom nu het,ergs,te denken?
M,oest uw jongen al ginder zijn?

- 
Neen... niet dat ik we,e,t.

- 
Welnu, h,o,e zo,u hij er dan onder,een auto

geraken ?

- 
Ik kan niet werken, ik sta te wankelen op

mijn voeten.

-22-

- 
Ga dan kijken. V/e zullen't zeggen als de

toezichter komt.
En Li,ekens snelde weg. Hij li,ep hard in de

brand,ende zo'n. Hijgend moest h,ij zijn va,art ver-
minderen. En toch dreef de angst hem voort, Het
wa's ee,n zware tocht. Hij ontmo,ette menschen.

-- \trlsst ge van 't automobielongeluk? vroeg
bij dan.

Ja, ze wisten het, maar kend,en het slachto,ffer
niet. Eindel,ijk zag Liekens een groep m,enschen.
Ginds m,o,est het gebeurd zijn. En w,eer liep de

vad'er hard. Hij zag de auto, Gend,arm'en sto,nden
tussch,e,n de m,enschen.

_ v/i,e is de doodel vroeg Liekens.

- 
fen jongen, maar ni,em,and kent bem hier.

Hij ligt ginder op dat ll'of . Ze hebben hem daar
gedragen.

Liekens snelde 'er heen. In d,e schuur lag het
lijk op stroro'. Een veldwachter van h,et n,aaste
dorp stond er bij.

- 
Wie is de j,engenl kr,e,et Liekens \Meer.

- 
We rs,eten het nog niet, Kijk maar eens.

Mirsschi'en kent gij hem.
De veldwachter stak de d,eur open. De arme

vad,er trad binnen.

- 
Pol! klonk het luid en snijdend, en huirl,end

zomk de ongelukkige vad,er op de knieën. P,ol
toch, mijn Pol ! kreet hij, zich ov'er h'et ver-
minkte lijk buigend. O, is hij waar,lijk dood?
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vro'eg hij schreeuwend aan den veldwachter.

- 
Ja... Is het uw zoon?

- 
Ja, jt... O, Pol toch, wat hebbert z'e met v

gedaan, mijn arme jongen!
Liekens streelde de krullen en d,e wangen.

- 
Kom, sprak de veldwachter, ga mee in

hui's. Ja,'t is wre'ed, vriend.

-- O, la,a't m,e hier liggen !

- 
frlsen, dat kan niet zijn. Wees ,een man I

't Is wr,eed, ik voel het...
Mensch'en van de hoev,e kwamen to,e'geloopen.

- 
'1Is zijn jongen, vertelde de veldwachter.

Met zacht geweld l'eidde men den wanhopigen
vader in huis. De boerin en haar docht'ers veregden

ook hun tranen af. Men liet den vader een glas
rvat,er drinken, maar 't duurd,e nog lang eet Lie-
kens den naam, den ouderdom en de woo,nplaa'ts
van d,en .iongen doode kon opgeven en andere

vragen van d,en veldwachte'r beantwo,ordet.
De gend,arme,n werd,en o,ntboden. De heer van

de auto kwam met hen mlee en legde uit, hoe het
gebeurd was.

Droevig ke'ek Liekens naar dgn si,gen,aar van
de auto. Maar hij verweet hem nirg15, hij wist
immers datzijnPol erg wild kon zijn.Hij steun-
de h,et hoofd in de h'anden, en barstte weer in
tran'en los. De boer beloofde Pols lijk naar huis te
brengen. Maar dat zou pas mogen g'ebeuren' als

het gerecht uit de stad geweest was.

-24-

- 
Ik zal naar uw vrouw rijden, zei een z-ood

van de hoeve.
Eerst ging l-iekens no,g eens naar de schuur.

- 
Is het nu toch waa,r, dat mijn jongen dood

is! kermde hij. Pol toch, wat deedt ge hi,er op de
gevaarlijke baanl O, m,ijn arnre, liieve jongen...
Hij had zoo'n goed hart, vertelde hij aan de om:
standers. Hij hielp oude en gebrekkige menschen.
En hij zag ons allemaal zoo gaaffia

De ehais was ingespannen en Liekens steeg in.
Z,ool,ang hij kon blikte hij naar de schuur.

- 
En dat moet ik nu aan mijn vrouw gaan

vertellen ! kreunde hij.
Vo'o,r het gehucht no,g stapte hij uit, want h,ij

kon zi.jn weg verkorten over de akkers.
Hij sloop om zijn huisje heen. O, zoo 'iets

moeten zeggen aan mocder...
Hi'j zag zijn vrouw op h,et stukje land. En zij

bemerkte hem.

- 
Vader, riep ze verschrikt. $/eet gij i,ets van

P,ol? Hij is niet komen eten. En de veldwachter
zocht hem. Maar 't was onrechtvaardig. De
vrouw van Judocus en haar j,ongen hadden leu-
gens v,ert'eld. Maar wat scheelt er u?

Liekens zonk op de knieiin in de mulle aarde,

- 
Qî7s arme Pol! snikte hij.

- 
\tr'raar is hij dan?

- 
O, mored,er... mOeder toch!
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_* Flebben 2e hem weggedaani Her is dari
ônrechtvaardig. . .

- 
Neen, n€en... 't is veel erger.

-- Een onge'luk! Is Pol dood?
Moeder b'ield zich 

^,an 
een b,oom vasr.

- 
Ja, dood... ,onder een auto... gind,er op de

groot€ baan ! snikte vader.
Hij sprong op, hij moesr zijn vrouw sreunen,

ze in huis d,ragen bijna.
E,n to,en vertelde hij het schrikke,lijk nieuws.

Moeder lag mer her hoofd op de rafel îe weenen.
Er kwamen rn.enschen binnen. D;e boer,en zoon

had het verteld en het nireuws li,ep vlug rond. En
men stond daar, verschrikt, medelijàend. Het
hui,sje wâs vo'l ,s€praa.t en geronk.- Die veldwachter v,ersch,ee,n. Hij zag b,leek en
veegde een traan weg.

- 
Is Po,l waarlijk doodi zoo vroeg hij.

En dan vertelde hij van de ruzie Uiftreinuis
van Judocus. Hij had P,ol wat bang willen rna-
ken, maa,r het was niet geme,end van de verbete-
ringsschool. Moest Po,l daarvoor nu weggeloo-
pen zijn?

- 
Ge trokt partij voor di,e valsche feeks van

Judocus, sprak e,en vrourv, die het ro,oneel bijge-
w,oond hiad, maar toefl ook P,ol uitschold.

- 
Ik be,n naar Tiestje geweest en hoorde daar

de waarheid, en ben dan Karel van Judocus een
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ferme bo,lwassching ga,an geven, verdedigde zich
de veldwachter.

- 
Menschen, gaat h,een, laat ons geru,st!

vro€g Li,ekens.
Latetr liet hij den pastoor binnen en dan den

rTl,€,€st€r, die de oud'ers kwam tro,o,sten,
's Àvonds bracht een bo,e'renwagen den doo-

den knaap. Moeder kreeg een hevige zenuwkrisis.
Op een afstand stondein groote me,nsch,en en

kind'eren toe t€ kijken.
Pol werd op de voutekamer gelegd. De wil-

deman lag nu zoo stil, zoo roerloos.
Maar het was vreemd. De menschen wisten

nu allerl,ei go,eds van Pol te vertellen. Ja, hij had
wilde streken uitgehaald, m,aar toch veel oude
li,eden geholpen.

- 
Hij sneed altijci gras voor de blinde Fila,

en hij kuischte haar koni.inenkot. Ik heb het
dikwij,ls gezlen, zei een vrouw.

- 
Ik gaf hem e'ens tien centiemen te veel terug,

hij was buiten de deur, toen hij het merkte e,n

hij bracht ze eeilijk t'erug, d,eeld,e de winkelier-
Stef m'oe.

- 
D,e manke bedelaar van Overleie werd door

jongens geplaagd en Po'l joeg d,e bende weg! Dat
heb ik s't'aan bekijken. En ik zei nogbij mij zelf :

<< Er steekt toch een goed hart in dien wilde-
man >>, ve,rh'a,alde de mulder.



- 
Snaaksche streken hebben we allemaal uit-

gehaald, beweerde een andere boe'r.
Intusschen zat Tiestje bij d,e ouders, En hij

zei dat er een braaf hartje stil gevall,en was.
Den volgenden morgen sprak de m,eester in de

school over Pol Liekens en h,et vr,eese,lijk onge-
luk. De kinderen zouden geld meebrengen vo'or
een kro,ont je. Ze hadd'en allen van Pol gehouden.

En ze keken naar d.e ledige plaats op d,e bank.
Karel van Judocus sl,oop na de klas dadelijk

weg, 't Zoù wel lang du'ren eer de kinderen het
v'ergaten hoe hij Pol belasterd had.

Ied,er kende nu de geschiedenis van de peren.
Ti,estje h'ad ze wel een dozijn keer'en verteld om
te bewijzen hoe geme,en Karel en zijn moeder
gelogen hadden.

IV.

Àls er in 't gehucht iemand sti,erf, morest de
doode over de Lei,e gebracht worden met d€ v,eer-
sch,uit, want kerk en kerkhof war'en aan de

ander,e zijde van de rivier.
't Was een mooie Zomermorg€o, fsgn Pol Lie-

kens uit zijn huisje gedragen werd.
De boot lag gereed. Men plaatste de kist in

't m,idden, en d,e ouders en familieleden stapt€n
d,an in.

De schoolkinderen met d,en meester war'en
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al aan den overkant, en veel menschen uit h,et
gehucht.

Voor't laatst voer Po,l over de Leie, de rivi'er,
waar hij zooveel speelde.

O, hoe gaarne had men e'r den << wildeman >>

nog zien stoeien in de m'eersch'en.
'tZoa vreemd zijnhem te missen.
De stoet schreed nu kerkwaarts. Er was veel

volk. En menigeen weende. Ook de veldwachter
veegde dikwijls'een traan af.

Àan het graf je las een jongen een la,atsten groet
af en sprak d'e meester treffende woorden.

't'Was di,en dag stil op 't gehucht. De kinderen
speelden ni,et als anders.

De pastoor bezocht weer de ouders en troostte
hen. Pol was nu in den Hemel, en gelukkiger dan
op de wereld.

Het oude Tiiestje strak dikwijls over de Leie en
dan kni'elde hrj bij het kruisje van d'en << wilde-
man >> met het goed hartje...

EINDE"
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DE $/OLF EN DE MENSCH

De vos sprak eens miet den wolf over de st'erkte

van d,en mônsch. Geen dier kon hem w'ederstaan'

en zij mo€sten list gebruiken om het t'egenover

h;;;t te houden.*Toutt antwoordd'e de wo'lf :

- 
Àls ik maar eens een mensch rc zlen kreeg

zou ik,er wel oP tros gaan.
O, daar kan ik u aan helpen, zei de vo's'

Kom morgenochtend bij mij, dan zal ik u €en

mensch toon'en.__ 
Àf vroeg kwam de wolf en de vos leidde hem

,r"ri boi..l "p 
den weg waar de jager alle dagen

iuo,gt-gi"g. Eerst ontmoetten ze eeî ouden sol-

daat.

- 
Is dat een mensch? vror€$ de wolf'

- 
|rJssn, antwoordde d'e vos, dat is er oen

geW,eeSt.'- brrro" kwam er een kleine jongen' die naar

school ging.

- 
Is dat een mensch?
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- 
Neen, dat m,o,et ef nog een worden.

Eindelijk kwam de jager, het geweer op den
rug en een mres aan de zijde.

-Zie, 
fluisterde de vos, dat is nu een fii€flsch;

Ga er rrl.a^r op los; ik kruip ondertusschen w,e€r
m,ijn ho,l in.

De wolf liep nu op den mensch los. De jager,
toen hij hem merkte, sprak:

-'1Is 
jammer, dat ik ge,en kogels gelad'en

heb, legde aan en schoot den wolf den hage,l in
't geztrch't.

De wolf trok een l,eeliljke tronie, maar liet zich
niet af,schrikken en sprong voo,(wâiârts. Toen
gaf de jager h,em'een twe'edre lading. De wolf ver-
beet de pijn en rukte den jager t'e lijf ; to,€rl
trok deze zijnbl,ank mes en gaf den wolf links en
rrechts eeî paa'r houw,en, dat hij hals over kop
tui,melde, en huil,end en bloed,end na,ar den vos
terugliep.

- 
fl6s zijt ge bij den m'en,sch klaar gekomen?

vnoeg de vos.
_ Or, zoo heb ik mij de srerkte van den

mensch niet voorgesteld, kloeg de wolf. Eerst
nam hij êen€n stok van zijn schoud,er en bli,es
daari,n, en to,en vlo,og er iets in mi,jn gezicht, dat
me afgrijselijk kittel'd,e; dan bli'es h'ij nogmaals
in zijn s,tok en toen vloog h'et mij om den illeus,
als bliksem en hagelslag. En to,en ik hem gansch
nabij was, tr,ok hij een blanke ribbe uit zijn lljf ,*31 

-



tryaarmee hij zoo geweldig op mij toesloeg, dat
ik schier dood liggen bleef.

- 
Ziet ge nu, sprak d'e vos, wât vo,or €efl

grootsprreker gij zijt! Gij zult gc,ed do,en u voor-
taan de spreuk te herinneren:

Wie pocht en bluft meer dan hij han,
Is dikwijlE een bedonsen man.

Naar GRIMM.


