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A. HAli:.

DE JONGE VL{-ICHTET-IIqG.
I.
Ga naar oorn Frans en zeg oom err tante dat
hi,er mo,eten ko,men, als ze
vluahten.
Zoo s,praùr de lboerirn Van Dale, bt haar vijftienjarige dochter iMaria o'p een mooien Octobermorgen van rhet jaar 1914.
'Maria ver}i,et het ihuis. Orp het erf stond haar
vader, d'e kl,oeke, hrave boer Van Dale.
Ik ga naar Kleit, vader.
- Naar o,orn Frans) Heerl goed! 't Is rh,iier vei- dan daar. Ze'g, dat wij in 't omgekeerd geliger
vai oork hi,j hen zouden aan,icll'op,pen. Als er girnder Duitscrhers aanrkomen, keer dan maar gauw
teruig. Zijn er ge,en, dan ù<unt ge een nacht blif ven.
* Nu ai Duitschers, vader)
{-}[qqn, ,misschi,en... D,ie zijn al,tijd een ,heel
- vooru'itt... En rik weet n,i'et... ik hoor 't kaeirnd
non niet meer in Antwerpen. Ik vrees dat Antwerpen gevallen ûs,.
Maria, een lrief me,isje van vijftien jaar, was

- met Ferd,inand
ze

eeniig kind van baas en rbazirn Va,n Dale, .e,p clc
'hoeve Zeeburg jn Horlland, v,la.i< b,ij de g."*r.
De hoerderij stund tegen 't Zwin, een verzande
gori,f. Het ,slsyp een kwartier verder thee,tte,Re,tra,n,
c'hement, en de Preigische rbuur,ge,meente was
Kno,kke-aan-zee.
Bo'er Van Da-le was zelf Hol,land,er, maa, had
een Beig,iscih rne,i,sje g,e'tro,uwd. Vrouw Van Dale
was een Viaams,c,he u'iit dre,omsireken van iMai.degem. Zi'1had nog een hroer wonen te Kleit, in 't
Meetjesiand. ,l-iij rboerde daar ook.
Maria rnoest er heen ejn we weten waarorn.
Vee'l mensc,hen verl',ete,n hun land. De Duits,clhe,r,.s
waren er bin,n'engevailen. Ze voch,ten ,met ons iiegertje a,i rneer dan twee maanden. En o,ns ,l,egertje
was zoo iklein I Ilc D.ritscihers kwamen vo,oruirt.
Nu hadden ze Antwerpen ,gen,omen.
Maria reed over Slu,rs, Heide en Middblhurg
na,ar X('l'e'i't. 't \?lrs eerr heel ein'rl. Maar ùret me.isje
kon gaed fie,tscn. Ze kwa.m op een groo,ten weg
;'ri Beigii: en da,rr z,ag ze veel soldate,n. 't 'Waren
de onzen.lMalia hrord:: dat het Belg,ilscrh leger varn
Antwerpen a,ftrc'k, rnaar n,ie,mand wis't waarheen.
Maria L'leef even k,ijken. De tranen spro,ngen
'haar,-in de oogen. Ze zag een wagen vol gekwetsie soldaie'n. De arrne jongens en marnnen lage,n op
matrassr:n. Ve{en hac{den een bloed,erigen doe,k
o,rn het hoofd. En dan die hleeke sezichten... En
oogen, d,i,e zoo droevi,g staarden. Er was ibele,m-
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meri'ng op de baan. lps gan,s,çlhe ùraravaan srto,nd
stiù. 'Mensclhen diie aan den weg woonden, kwamen met bro'od, vleesch, b,iier, chocoilade, taba[<,
sigaren, naar c{e soldaten. Een moeder hie,ld ee,n
,kindje o'p den arm. Een dier soldaten h,'i'ef zi,ch
wat op. H'ii streelde het wi,chtje. l\4aria 'hoorde
hem zeggen:
ihet oo,it
-- Zoo heib ik er trhuis o,o'k een. ZaI,ik
'l'iepen
over
)
.
.
en
tr;rnen
moeder
.
weerzien bij zijn
zijn wan,gen.
De sol'daten, wa;ren Z€e,r verfitoeid. Nu er even
halt gehouden werd, v,ielê,n vel'en daclisilij;L neer e'n
sl,ie,pen iln. rMaar ze rnochien niet lang rursten.
Voort rnoesten ze weer. Anclers znlrden de Dui'tschers'hen irnhalen en ,gevan,gen nemen. Ze ware,n rrret zo,o'we,i'n,igen tegenover he't groote lteger.
Maria reed o,oll< door. Ze kwam nu tussc'ihen ge'boo'mte en s,trurikgewas. Een ou'de man wenlkte
haar af te stappen. Ze deed het, want er kwarn'en
rui,ters clo,or d'e dreef" Een rl'i'e voortlit reed, ikeek
treuriig.
-- 't Is dre koni,ng, fluisterde de or-rde man.
' Hiij na,m zrijn mu'ts af. Maria on'troerde.
,De ruitt,er ikee;k o,p en rgr'r:elte qen,e'gan. De anderen vol'sd'en them"
,ls rhet koniiinlg Alhert? vroe[T ,Mar,ia, die 't
nog maar niet geloove'n kon.
Ja... Hii heef,t d'ezern nacht te'Eekloo geslarpen en nu rijdt hij langs den oud]en Brugweg

"t
bg*n, orn gedruisch .n 'r1 ,ç1ew€[d te vermifden.
Hij vergezellt toch zijn so,ldaten. 't Gaat al d,enzelfden itr<an,t uit ( I ).
__ En waar zou de kon'ingiin zijn?
** lVlisschien is ze voor. Ze heeft o,o,k Eerk'te
Ïoo ges'lapen. De ki,nderen zijn in Enigeilhnd
zegt
me,n. 'En God zegene en L,eware ihem
d," ,ko"n
n'ingin en de'koninesl<indleren !...
De sriisa.ard {<eeik p'6q Êêrs lângs die baan. De
yuiilter.q waren om den hodk verd,wenen...
'lVek-lra,
here,iDçte l\4aria de hoeve. Tante E[odie was ailleen thuis.
-_'lVe{, rMaria, eii hier! Durft ge îo{ te komen? 't Is een rare tiid. Oorn Frans en Ferdflnand
ziiin mee rne,t Ko en Emiel, de jo,n'gen,s van,rni,jn
ïrroer. Die ziin solldaat. Ze trdkken m,ert 't lleg,er
wes.. Ze hehhen [ri'er vannacht geslâpen. flu rgaa,n
de troepe,n naar Oos'tende" En dan, wie wee,t het?
{VÏaar hoe is ''t thuis?
Heel goed... Moeder vraagt of ge naaï on,g
t 'om't?
.* V'truchten? Ja, er vl'uc[rt,en veefil ,menschen
wes. Maar kunn,en wii? We zouden bi'jna a[[,es
rnoeten acihterlaten. ',t ,ls heel braaf van uw ouders ons te vragen. Maar wi! moeten bliijven.'We
il<unnen nriets anders do'e,n, dân God te hidd,en ons
te hescherrnen.

(l)

Vc,likornen

his,toîi

Weldra klyamen oom en Ferdiinand trhuis. Ze
waren bùli'j Maria 'te zien. Oom vertelde, dat er
zoo'n gewoel op de haan was. De laa'ts,te soldaten
trol<ken af. Antwerpen was overgegeven. Oom
hoord;e nu de boodscrhap, do'or Marûa gebracrht.
Maar aan vluchten ikon hij n,iet deniken.
De ki'n'deren hegonnen aldra te spelen. Ze vergaten de zorgen der groo'ten.
,Maria bleef logeeren. Er vvas im'mers no,g ,geen
gevaar. Ze bIeel iri,er gaarne. De ihoeve lag daar
266 scho,o'n 'bij de bosscihen. En de vogels kweeld,en vrool'ijlk in de ho,omen.
,Maar toen lMaria in bed lag, daCht ze weer
aan den 'toestanid. Zaoveal menschen in d,i't land
'had,Cen geen thuis rneer. Zooveel solldaten waren
reeds dood. In rrenrirg 'h,ui's,gezin waren hroeders
of de vader 'heen. En Maria zou he't oo[< verschriklkelijlk vind'en, a'is 'haar vade'r naar dre,n oorlo'g mo'est. En misschien n,o'o'it rneer zou terug k<>
men? lErgens op ee'n s,lagveld liggen, en hlloedlen en
sterven dan.. . Zaa was het nu toch met velen!
Maria kreeg de rtranen in de cogen, alis ze aan
al dlie lkindertjes dacht, en aan die moeders... aan
d,ie vaders. Ze had een gevoelig 'lrarije...
Den voilgenrden dag gin:g Maria met tante even
naar 't dlorp. Ferd'in,and was er ooil< al heen. Die
wildie al'les'z'ien wât Êï ge{heurde.
De d'or'pplaats stcntd vol volk. Tante e'n Mar'ia
scthrolkken. V66r de kenk lbevonden zish vreemde

-5-

soldaten irn grijs uniform. Op
ze een he,l,rn *", een pin.

't hoofd droege,n

Zijn dat Duôtschers ) vroeg Maria.
- J., zei'een burger, en we meenden dat ze
- zoo ver zouden komen. Zie ze hal'en de genooit
r /eren

van de hurgerwacht weg en ladbn ze op

een lcar.
Lang hleven d'e Dui,tsc,hers nliet. De ikar scholkte
den straatwe'g naar Ma'ldegem op, d,e s'où'daten
volgden.
'Eenrïgie jongens liepen de Duitschers achtern,a.
Ferd'inand was er natuurl'ijk brij.
Tan'te deed gauw haar boodschappen. Al de
mens,cihen spraicen over de l)uitschers. Vandaag
of rnorgen zou'den er wel anderen ko'men.
Tante en Maria ,keerd'en s'poedig terug. Oorn
Fran's hoorde het nieuws.
.lu, 't was te voorzi:en, zei hij. We zijn ,in
de-macht van de'n vijand. N4aria, keelmaar naar
Holland terug.
-_ En gaat gij nti'e't mee naar ons?
Meeqaan? Neen! Hoe kan i''lc n'u weg'..
paardlen,
vi,er'koeiien, zes varikens, lhonderd
Twee
ki,ppen, een sclhuur vol graan en lhoo,i'!... Mijn
boeltje achterlaten kan ,ik niet... lMaar neem Ferd;i:niand mee... Die z'ou me hi'er iLn nesrten lbrengen,
een rail<ker als hii lis. . .
Ferdi'nand sto,rmde juist het huis binnen.
Er zijn Duitschers geweest, maar ze Âin

-
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al weer weg! ri,ep hid. Ik ,ben nog achterna ge.
Ioopen. Ilici moet de ii<ar vrjeren ." t il troù< maar
een aardii,g gezicht. Zôa... en de knaap bo,ots,te
lrei angstig wezen van den geC,wo,n,gen voermarl
na... Ik floot den Viaa,msc,hen Leeuw... en dre

kwaad ,naar me.
-* Hoort ge 't? fi-tr,ij hegint al, bromde zijn v.ader. En wat voor gezibht zoudt ge wel getrokken
hebben, had dùe iroofd,man u eens vastgepakt en
bove,n op de kar geze't ?
-- O, hij was veel te driù< om mij te krijgen!...
Ën a,ls hlj gescho,ten hacl ). . . Weet ge wa,t,
Ferdinand,..
ge gaat met M,ari,a mee naar oorrl
aan 't Zwin. Dààr is 't rust,i,g en zul,len we g,een
iast van u herbben.
Ferdinand vond thet nriet o,nplezierig, wat'in
opperste

,keeù<

Hoiland te

lo,geeren.

Moeder maairte een pakje.
-- Ferdiinan'd, 'kan rnijn fiets rr,errên, hernam
de lboer. Dan is die alvast 'in veiligrheiid. Den een
of den ander,en dag ,lçtiin"n de vreemde heeren er
zin in. En als ge er geen ,hebt, kun,t ge er geen
geven.
rDe rkinderen narnen dan afsctheid. Moeder kreeg
de tranen i'n de ,oogen.
Nu, jongen, pas hraaf 6,p! ze,i vader. Dat
i[< -geen klachten van u hoor! Doet wat oom en
tante zeggen,!...
Vader maakte o,p 't voorhoofd van zijn ,kind
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het teeken des û<ru,ises en zoo gaf hij F-erdinand,
naar Viaamsahe gewo'on,te den zegen.
'De kincieren fietsten rheen. Op den straartweg,
d,ie naar Nederland ieridde, w,emelde het trhans van
v,luchte'l.ingen. Ze trokken rnet pakken en zakken
naar Hol,land. 'Karren me,t matrassen en koffers
hobhelden over de keien...
En zoo was het op alie wegen, die ui't België
over de NoordErens le'idden.

il.
Ferdi,nand Verca,mmen wâs harte'iijk do,or,o,om
en tante Van Dale ontvange'n. Reeds een'ige dagen vertoefde hii' nu aa,n 't Zwin. Nriet ver van
de ,hoeve stond een 'her,bergje << Zeez'icht >>. Daar
woonden 'twee oude menschen, Ko en Louise.
Er verbleven een,ige vilûc'h,telnigen, jonge kerelrs.
Ze s,liepen in de sc,huur, Ko en Louise vo'nden
dat goed.
Eens moest Ferdinand er eeniboodsc,hap doen.
Toen rkwam hij er voor db eerste maal.
Moeder Louise zat naas,t de ikacrhel. Ze was
reed,s oud, maar nog sterik. Onder een ruw ui,terIijlk klopte een go'ed hart. Eeni,ge jonge mannen
bevonden, z,ich in de kle'in'e gelagkamer.
D.g, ven,tje, groette Loui'se, zet u neer!
- D.g, madârn. Ik hreng hier het meel van
- Van Dale.
oom

Alil'ez, jockey, luie vlergel, geef den jongen
ge weer ,in uw hoek te slla'pen?
ri'ep Louise
'De aân,gesrpro,ke'ne spr,ong dadelijk recht en
lacthte eens. Hij was in vredestijd jodkey in iBrussel geweest, maar had ais lanci,er den oo,rlio,g meegemaakt, to,t hij hij Halen, zware 'i,n,wendige kwets'urren opliep. Bij 't neerstorten 'met z'ifrn paard
had hij een sla'g van een po,ot op zifn borst gekregen. 'Even v66r de beze,tt,ing d,er ù<ust, dloor de
Duitschers, moes,t ;hij uit 't hospirtaal de vfl,ucht
nemen. Zoo,kwam h'ij over de grens,, bij Louise,
die hem ,gqed ontvi'ng en logee,rde, a[ [rad de jongen,geen midde'len orn te betailen.
Maar dat lkornt wel t,erecht, beweerd,e de
- zelf. In 't Belgi,scih Co,nsuilaat te Oos'tberg
jockey
hebben ze me als afge'keurd soldaat een maandgeld ibeloofd.
De jockey hracht een glhs bier. Lou,ise had,
zooals we zeiden, vers,che'idene vluclhteliirngen bii
zioh d,i'e,in 't scftruurtie of in met,terhaâs't u'it Kno[<ke weggevo'erd'e bad'koetsjes sliiepen. De jon'ge{tingen sc'huilden bij slecht weer o,nder haardail<. Zii
'kochten tegen hifii,iiken prijs levensrniddellen. De
oude vrouw meend,e da,n ook wel 't recht'te hdbben hen op tijd en 's,to'nd aan 't wer4< te srterken
Beer! riep 2irj een ander oud-soldaat toe,
hem met zîjn bijnaa'm aansprel<end, ga den waterketel opvuXlen en zet he'm op't vuur. Ko komt
een- glas biert Zit

I
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dalei'ijl< tihu,i's en moet koffie hebiben...
rEn to,t Ferd'iurand -vervoùgde
ze:
.-- Ge zijt dus van Klreiit. En d,at al di;e plaartsen nu vo'l van dii,e ver,wensc,hte Duitsc,h,ers z,i,tten!
En dat ze de Be'lgen den cluiivel aando,en ! En dan
ai dat schie,ten en m,,:o,rden, heel die oorlog! Hoe
lcain ''i bestaan! Ge hebt daar nu de JoJkey...
Kij'k hij slaa,pt ai weer. Dat was ooo, d.r, oorlog
een lange flii,nil<e kerej, en nu lllig,t hi,j 's nachts te
hoesten e'n te grol{en, da'k soms bang hen dat
'heel zijn lijf open zal scrheuren! En hoeveel zijn
er z6ô gew,ond en ihoeveel dood I iEn hoeveel gevangen gen,omen 1... De wereld staat op haar ikàp.
Ha, Beer, ben je d'aar me,t 't water? Al'loh, jockey,
iu,irlak, zne ie nu n,iet ciat cr kolen op de ,kachel
moetenl Je ziit met je langen neus haast op 't
deksel, en nog zou je 't vuur laten uitgaanl
De jockey boog zich om koien ,te s,c,he,pp,e,n,
.-* En mors n'i,e't, want d,an mag je 't,heele huis
sc'huren.

O, dat zou ik heel wel ,kunnen, ,Louise!

-Men wist nu waar

',t Be'lgisc,he leger heen ge-

,tro,kiken was.

Van Antwerp,en giing het naar den lJzer. De
,Duitschers hadden het nagezet. Nlaar'bi,j Ni'euwpo'ort en iDiiks,rrruiden hielden de onzen stand. Ze
slloten z'i'cih aan bij cle Frans,chen en Enrgelscihen.
Hi'er aan 't Re'tranchernent k,rn men de ikanon"
nen hooren. Maar van Nlieuwpoort tot aan de
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grens bij i Zwi'n ware'n de Duitsahers meester.
En Lcuise had di,e kerels toi buren.
Zo'o maarkte ,Ferdinand kenn,is met de jockey.
En hij had rbewonderrng voor hem.
F'erdinand, kom gauw zien! Er is een Du'itgestrand! riep Mar,ia'tot rhaar

in 't Zwin
sche'boot
neef.

Ze l,iepen den dijk en de gr'oote zandrrlaikte over
Ginds ston'd eeu groepje l)uitsche mari'n'i'ers. Een
klein motorvaartu'iig lag op 't Belgiscih gedeellte

van ''t strand',
De kinderen bl'even bij den grens'paal

staa'n.

ldog an'dere hurgers naclerden. Ai spoediiLg'stapten
ze wat verder tot ze de 'Duitsche zeelui omringden. De jockey en de Beer rvaren er ootk bij en
iac'h'ten heimelijk om den'tegens,lag en de versllagen gezichten der lDui'tschers
Eenige marin'iers haalden alLle vervoerbare
voorwerpe,n ui,t de kajuit en ruim. Ze vers'topten
bussen levensmiddelen en fiesscihen wijn i'n het
zand van 't duin.
De jockey en de Beer zagen het en knipoogden
tegen elkaar. .. Ze begrepen 't p},a'n, dat tegeliij'k
in beider'geest onts'tond, en verhe'ugden zibh reeds
o'p de uitvoering.
-'- Di,e schuit lkrijet ge n'ooit van 't zand af,
zei een schaper.
,De ma,r.iniers hadden e'c'hNe,r betere ihoop en he-
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gonnen ,te wenken. Ze plaatsit,e,n r,oùilen onder de
sc'huit en duwden tegen den, steven.,Maar er kwam
geen Lrewegin,g i'n 't gevaarte.
Hel,p eens e,en ,handje! vroegen ze aan d,e
burgers.
Koml riiep de jockey. Maar onmiddellij[<

fluisterdie

hij: << In plaats van duwen, trekù<en!>>
Dan commanrdeerde hiij to,t de Duitschers: <<Cij
voorwaarts _- wi'r von achter >>. Ein... zwei...
drei !. . .

En rhij,

Beer, Ferdirnand en lburgers s,taken
de handen uit. De jockey zucihtte van inspann,in,g.
De Duitsc'hers kr'ornden' hun lijf voorover. Zij
tro,k,ken. En de hurgers rnoesten duwen... rnaar
trokrken ook. Monkeiend tegen elù<aar, h'ingen ze
met vo,ll'e zwaarte aan thet bo,otje, dat zicÈr nriet
ci,e

ver'r'oetde.

Kom, willen we nog eens probeere'n) vroeg
de-jockey, Gij voorwaarts en wij weer van achter... Alloh, ein... zwe'i... drei!...
En no,gmaa,ls gehmiikten de jongens dezelfde
list, e,n de marinilers, d,ie rnet hun rug naar hen'toestonden, iberner,l<ten er nie'ts van. jDe Vlamingen
moesten zich goed ,hou,den om niet 'in lachen uit
te barsten. Daar sto'nd rnen weer.
__ Is er rgin'der een sigarenwinke.il') vr'oeg een
matroos, en hij wees naar iHollland.
_- O, iawohl, antwoordde de jockey. En goede
s,igaïen l. Zeey goed. ". fein, mijnheer, sitgaren von
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Holland! en,hi,j smal<te eens rnet cie lippen"
Hier is een frank, wii,t ge er om gaan l
- Ja wohll
nach Hoùiand... achter de durinen
-,Daar...
't
Rergiment
zijn winrkeùs von sigaren, her'bij
nam de jockey, die Zeeuwsch, lJuitsch en Braban,tsah doo,r eikaar sprak.

rHij keek zijn makker eens aan. I oen irij over
den paai was, riep hij.:
Hii zai nog tang mogen waohten, Ék ga zijn
sigaren
eens fi,ink ,oproo,ken!
Wat zegt hij l vroeg
matro,os.
-Maar de anderen stovendenu
over cie grens
en barsten daar in een rhartelijk iachen ios
Ze gingen gauw naar den diij[<.
Hoor, zei de jockey, ze 'hebrben bi;i ons thuis
- varken en een koe meegedaan.
een
Ze ibetaalden
met een p'apiertje, waa,rmee vader gerust zijn pijp
'kon aansteken. Zoo herbben zij ges,to,len. it HàL
er nF toch ai één frank van terug.
En de jockey daoht er n'iet aan, dat die rnatroos
toch geen schulti had aan hei weghaien van zijn
vaders koe en varken. Zoo ver gri,ngen zijn gedaohten niet. rEn de jockey hari nog *",n pl.rrnetje gernaakt.
Toen 't donù<er geworden was, kwamen de
Beer, de jookey en Ferd,inand weer sarnen bij
[-ou'ise's herberg. Ze gingen dan over den dijk,
België in, en trokken voorzichtig naar "t Zwtn.
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Blijf eij nu ,hier, fluis'terde de jockey

tot

F'erd'inand.
Ën ais er onraad is, doe als de meeuwe,n!
Met den Beer kroop ,hij do,or 't zand vo'ort.
De matrozen wâren heen. Ëen sohil'dwacht stond
oêûz?â,ITl hij cie mctorboot. l{a een ti'en,ta'} minuten keerciien <le jockey en de Bee,r terug.
'We
hebhen 't rnee... help dragen, ze,i de
-_
eerste iot Ferciinanci en sia'k hem bussen toe"
Ze trokken naar l-ou,ise en brachten er de or:r'logshurit, d,i'e ze van onder 't zand hadderr gehaald.
Wat helb je nu) vroeg de vrouw.
*- Hu, ik zit niet altijd te siapen, Louirse! riep
de jockey iacùre,nd. Idij'k eens, twee hussen lbote'r,
zes doozen sardines, ee,n pak worst, een ibolil,etje
'twee f'lesschen wijn... en dat zal goed, srna'l<aas,
ken! We zijn maar doinpelaars van vluc,hteili'ngen... We zagen van morgen hoe de Du'itscrhers
dat onder ''t zanrl verstopten. Krieg 'is tnrri,eg, zeggen 2e... We he,bben oo'k krieg gevoerd op Be'lgisch grondgehie'd, cjn rhun boeitje eens ferm weggehaald...
,De l:ende ,trok weer heen.

*- 'V/at gaat ge droeni vroeg de ,Beer.
we eens een heeri eind in België gaan ?
-- Wililen
j"!... klon'lc het'
-Ool.; F-erd,i,nanrd bezweeù< voor ihet av,ontuurlijke van den tocht.

-

l/+

-

En daar gingen de waagùralzen rheen. De jockey
leidde hen.
Naar 't Zwafi huis, fiuisterde hij.
-'t Zwart huis, was een won'ing op den dijk, achter de du,inen. De Du;tschers der grenszone hadden er hun wacrhtiokaal van gemaakt.
Stil, zer de joc'key, ik ga vocrop.
-iHij kroop nahi'i dre woning e,n glurirde dan door
'het vens,ter. De il)uitschers hadden in de muren
groote spijkers geslaeen en daaraan h,ingen nu kepi's rnanteil's, geweren en llajonetten. 't Was als
een roovers'holl ,i,n cT[rt eenzaam oord.
lDe joclkey'liep naar de anderen terug en zei still:
__ Ga ook een' kijken !
Sti;I, ik hoor iets ! fluisterde de Beer.
-Ferdi,nand begon s'pijt te gcvoelen dat hij aan
den tociht deel genomen 'had.
iMaar eensklaps sprongen de Driitschers ui't d'e
deur. Onz'e gaste.n v'luchten heen... Ferdinand
struiikelde en vi'el... Eer hij opstaan i<on, voel'de
,h,ij een hand in zijn nek. lF.en Duitscher nam hem

gevangen'

s

qË

$

Toen de ander,en or.er de grens kwamen, misten ze Ferdinand. Ze hadden h.em hooren s,chreeu-.
wen.

Hii i,s gepa[<t, zei de joc[<er'
- Wie? Ferdinand? klonil< het.
lMania
Van Dale stond ,].aar" Ze m'oest van moe-

_
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der Ferdinand komen halen. tLn ze,hoord,e daar
juist wat de jo,ngens zeïd,en.
Ferdinand gevangen I,En naar' t Zwart'ihu,is gevoerd. O, r* vond het ver,schrirkkelij[<! En wat
zoude'n oorn en tante te Kleit zeggen)
Dade:liijk 'maakte Maria een plan. Ze zau maar
't Zwart huis gaan. Ze w'as een Ho,Ilandsohe en
dus onzijdig.
Ze 'kwarn rnet een eer'lijùre ,boodschap. Ze zet
niets aan den jockey. Ze was eigenlijù< boos op
hem ! Hij ikon we'l een hrave jongen ziûr, ma,.r
soms liep hij toch dronrken. Hif was geen goed'e
gezel vcor F,erd'inand.
Pas had lVlaria de grens overs,chred'en, o,f Dui't'sc,hers g{epen lhaar lbij den arm. lHet meiisie zei
rvat ze begeerde.
De soldaten namen ihaar mee naar it Zwart huis.
Daar was een offici,er.
rMari,a za'q haar neef. Ferdi'nand zat in een hoek

*
+,
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Maar wat doet hij

over de grens?

Maria zei nu flink dat Flerdinand zeer ongehoorzaam was gewees,t, dâar vader hem d,iil<wi,iils
veriboden had op Belgisctren grond te gaan,

-
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te sdhre,ien...
:De officier keek het meisje vriendelirj,k aan.
Is die deugn'iet uw ibroeder? vroeg hij.

neef, mijnheer.
-"Mijn
.- 'f,n ge korat orn hem?

t

J\-L-

Daar vvas een officier (biadz. lB).
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Och, mijn,heer, laat ihem vrijl smeeù<te. ze.
- zal hem flirrik straffen.
Vader
_-iEigenù'ijrk moest ik hem wat in d,e gevangenris sto,ppen, z.eî de offiici,er. Maar ,omdat gij zoo
goed voo'r he,m s,preekt, rnag hij naar huis. Zeg
eens aan al di,e il<ereis ginder, dat wij eenvoud,ig
s,p 'hen, zu'll,e,n s'ch,i'eten, als zij hier nog komen.
Zij zi:jn dan gewaarschuwdDe officier spra[< goed Viaamsch. Hij had re Antwerpen sewo,ond. Hij was tesen zij,n zin i,n dên
oorlo,g. En Ferdirrand mocrht van gelu,k spreken
dat hij dezen rnan trof. Het had heel ,an ers kun'
nen afl'oo.pen.
'On'derweg had rhij niet veel te verte'l,len. Mania
zei atrIes aan vader.
rBoer Van Dale gaf hera een pak voor de broek
en ze'i:

-- Als ;'k nog l<lachten hoor, sto,p ik u ergens
in'Holland,jn een'kostschool! En gij moogt Maria
wel eens hr.edan[cen ! Gij rneent, dat ge een flii;nke
kerel zijt. Maar Maria heeft,heel wat meer moed
getoond dan gij.
ilI.
Ferdinand 'moest een paar dagen in huis blifven.
[a3i den jocke3' nu maaï lvai a{'l'een I'oopen,

-
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had oom tot hem gezegd. Hij is geen geze,lschap
voor u.
Zekeren middag si,ocp de jong,en toch naar 't
hui;s van moeder Lou,ise. Hrirj voeide z'icih een beet,

je den held omdat hij gevangen was gen,omen...
Ki,j'lç eens, wat mooie laarzem iJ< aan heb,
zei de jockey. Oorlorgs,bu,i',t. Ze sionCen in 't schildwaohthu,isje van den Duitscher" Ik had ze gistermiddag gez,ien. frn zaa gnulv 't dcnlcer lyars', kroo,p
irk er op ihan'den en voeten naar toe. f)e Duitscher liiep op den drijk heen en weer... en ik pikte
d'e laarzen achter zi5'n rug weg. Fijn 'leer en goed
voor't s,liijk en warm... Ju, jo, sedert zij alies van
ons neme,n en ons dwingen hier ais arme dorrpelaars te wonen, pak ik van rhen wat ik kan. jamrner 'dat ze die scthuit to'ch nog in 't Zwin gekregen hehben.
Ge moet nog naar 't Regiment orn boodschappen,
zei l-ouise tot den jockey.
-_ Kan ik rnorgen n'iet ,gaan?
We! luie vlegel, en l-ouise greep de pooik.
- i'k je uit huis;agen)... Morgen gaan!...
Moet
Hier a:iles opeten, lkirn je wel hé. Maar 't zou te
veel zijn, orn hei te halen.
Ik zeg't maâr om te rlachen, Louise. Wat
mcet ik gaan ihal'en)
_- Ko'ffie, s,uiker, peirolieum, rijst, zee,p, houtEn een kar meenemen)
- Toe, je slâat 't rnaar allernaal o,p je rug. Zijn

-
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me dat karnemel,Lventjes tegenwoordrigt
U/,ij in
onzen tijd, we l,iepen vi,., uu, te
voet naar B,res_
xens met een zwaren J<orf garnaal
o,p d,e hors,t en
een anderen op dgl ,rg, ., durl
,og
een ,i,n, el[<,e
,ha,nd. En dan hadrjen
Ju" .j ;; ;;:, uu,r aan ,t
strand gewerk,t. El ais we terug k*u*err,-i.den we
1og het huis,houderr... Ni-"--.nd ktlioeg.
'1 llfsnschdo,m gaat
sterk aohteruit, Louise,
-

beweerde de jockey.
*9:h, ik geef voor de heeie wereld geen cent
mree'r" Nu is ',t ai gauw Kers,t,m,is,
en ze zegggn,
de
oorlog
nog
jaar
wel
een
É,rr"r,
kun-ZJg
fat,
jockey,
zou je nu*eens wiùlen oph"epel'",n!
Ju, ll-ou,ise, Zeg maar wat i,k h.l.n moet!
- Al,lez,
schrijf dan op... Scheur een stuk van
,.
d,ie- ikrant... de witte ,.rrà iu groot genoeg.
En de vrouw d,icteerde a."boodË",hup["rr.
__ En alls't niet pf!c1i9s in orde
is, ga je terug!
dreigde Lou,is,e. En rbiLijf ook ,niet to,t vanavond
weg, wanrt dan kun je ibuiten slarpen.
Ja, Ferdinand, dat lapt ,hij wel eens... E, ,itt"r, daar
een
't Regiment en a,ls de jockey
'paar. zatlappen op
er bij geraakt, nu, dan weet hij van g,een
i;ja.
De iockey ging in de scrhuur om zijn jas.
Oc'h, Fer<i,inand, 'k zou v..l kwàdier o,p he"n
moeten zi:jn, zei[-ouise. Hij heeft eergisteren geld
getrokken, soldatengeld en pas '*
-olrg".ru Lniu*
hij thuis. Een goed ihart, maa,r ze leiden
hern waar
ze wii'len. Zit hij e,rgen,s, 't is of er sti,jfsel op den
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stoel is en ih,ij vastgeplaû<r hl,ijft.

J., "lu je dan
een ,paar va'n d,ie sponsen ,hebt, d,ie no,o,irt
genoe,g
opgezogen
hdbben,
jockey
dan
is
d,e
ln g"J
{rayk
de handen! Te zwak van karalcteri
Fe,rdinand s'lenterde met de Joc,key mee. En i,n
het Retranc,hemen,t zaten in een henb"rg andere
kenn'issen. Dat waren kerels uit België. Ze wrlden geen s'oldaat worden. Of ze waren van 't leger weggel,o,open. Ze riepen den Jockey en Fendinand binnen De jongen hoorde een srtem in zijn
binne'ns'te. H'ij wisi, dat hij nu slecht deed. Maâr
'hi5' ibleef toch. Ze zouden rhe,m ui,tlacrhen als hij
weg ging. Dat was valsche scrhaamte. En d,e jockey
vergat ooik zijn goede voornernens. Hi,j dronk een
glas hier... dan
. en daarna n,og...
""* ï";

Lou;is,e wac,htte te vergeefs o,p haar boodschappen. Ze werd lkwaad en zei bij ziah z.e\I:
, - N"g nriiet ,terurg. Moet je niet verder vragen..
Is weer lbij een ,paar drinkers en leegio,o,pers gàvallen, en blijven p'la,kken... Maar ik ga hern hal.rr.
,H,ij kan z,i,en waar hij een ander dak vindt.
Louise rateide maar do,or, tewifl ze onda,nùrs
,haar zevent'ig jarenr nog vlug door het zand
s'chreed. Wdldra kwa,m ze.in 't dorp.
Lou,ise gring dad,el,ijk een hertberg lbi'nnen. Ze
,begreep wel waar de zondaat zat.
K'ijlk, daar i's mo,eder Louis,e, riep de jockey,
die- uit ù<l,eine oogsjes keek en aan een groote,
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dikke, stinlçsncl. s,igaar zoog. De beste vr,ouw der
wereld. rHeei mijn leven hlijf ,i,k ze dan,khaar. Als
ik later rijk ben koop iri< een ,kasteel voor lhaar,
'k Za\ je rkasteelenl antwoorddte de vrouw
en-z,e gaf den or-rd-s'oldaat een paar fiinke ,klappen om de ooren.
* Dank u, moeder, hern,am de jockey goedi,g
lachend. Van u neem i,k dat aan. Een .rrdÀ, ,o,
ik er voor verrnoo.rden. Geef me er n,og een paar I
I,s dat bood,s,cha:ppen doen ,kreesch ilouise"
- Alles ils er, moeder, want! ge zilt als mijn
- m,oeder. Suriker, chocolade, panne,koerken,
eigen
wafels, wijn.
-- Waar zijrn mijn hoodsc,happen)
[-ouise zag àe mand rleeg s,taan.
Ge zijt er nog niet eens om geweest, ,l<reet

ze. -

Ze zijn besteld, beweerde de jockey. Voor
u Lo'uise
witl itr< a'lles doen... d,oor een vuur loopen. Ge zijt ,rril'n moeder... O, wat zijt ge hraaf
voor een ar.men do.m,pelaar als ik!
En de jocikey lbegon van aandoen,ing te s,chreien.
En ge moest je ook sdham'en l. zoo hegon
- tegen een,ige Be,lgen, die den joc,key tot
ilouise
plaklken hadden ver'leid. Uw ouders z,itten, ondier

de Duitschers en uw broeders strijden, maar g,ij
driin'kt heel'e d,agen en ,ligt rnet uw l,uri lijf op banlçen en sto'elen. En dan ziitten er twee hij dtie van
't leger weggeloopen zijn. Lammelingen, dat ge
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zijt, ze rnoesten u van 't Regi,ment schop,pen.
Geef ze 't maar ,goed, ,Louise, en ge zegt
de waarihei'd, hernam rJe jockey. Dat ,is ee,n wlff,
hé? rie,p hrj'voll bewondering. Oud maa,r ste;k,
goed van 'hart. Ze doet je lachen en schreeuwen...
Lou,ise snak,te haar mand oip"
'Waar
is mijn geld, h'ier geef het! Het ge,ld
van d,e b,:odsc',happen?...
Louise... Wat i1s gelçl? Ben irk ârrn...
-rGe;ld...
ben
irk toih nier vrooli,ik?...
Ze sdhudd'e den jockey wi,ldr door el[<aar.
Doe maar, zei àeze geillaten" Van u verd,raag
i{r -alles. Sla rne... sihud me... Maar van een an-

_-

der...

il-ouise greep haar mand en ging heen met den
groet:
_- Hoop schavuiten !
Ferdiinand had met de anderen meegelachen.
Maar in zijn ihart had hri,j spijt. Lo,u'iise had gelijk.
Zijn vaàer e,n moeder te ,Kl,eit treefden onder dru,k.
In 't ei,gen land was zo,ovedl verdniet. En hij kon
nog ni'et een,s gehoorzaarn zijn!'FIij ware't li,efsrt
heen gegaan. 'Maar hij durfdde niiet. Hij wilde
gro,ot d,o,en.
Wat later kwam z,iin oom binrie,n. Boer Van
Dale nam Ferd'i'nand bij zi'jn oor. Hii zei niets.
De io,ngen rnoest voor hem 1,ir1 ll6open.
De ioneen was kwaa.d. Hij maalcte ailterl'ei
plan,nen.

Ïhuis

srlo,ot

hoer Van tDaie thern in

* Den[< ,hier wat na, s,pra[< hij. een [<a,mer.
-: ]L za'l wes loopen. Oo,rn dentkt dat ilk nog
,Irk

een 'kl'e,i'n kind ben.
ilaat me zo,o n,iet heihandelen.
Aldus zat ihij te hro,m,men. ,Een half uur later
kwam, Maria birnnen.
-- O, Ferd,i,nand , zei" ze treurig.
Begint gij ook) stoof de knaa,p o,p.
--* Ik
'heh u eens verl,c"t. En ik mag nu wat

zal hein werl<,geven, dacht de tboer. Dafi
- irk
heeft
hij geen tijd, o,m str,ec,hte karneraden te bezoe'ken. En irk kan hem nu en dan een goed woord-

je zeggen.
Van Da'le trad b'innen.
-- Hm... dat ru,irkt hier lekker, zei thij tot

de

oude vrouw.
J., de jockey heeft van nadht konijnen gesflee,pt.rEr zitten er twee in den rpot... N,u't zal

ik ga toch wat scherp
te zijn. 'k ZaI zi'en

smaken.
De oude vrouw ùriief het deksel 6p ên vervolgde:
De jockey houd,t er zijn eigen mee bezig.
lk -ben ,kwaad o'p hem geweest.
Om rhet geh,eurde te Retranchement)
- I'k was van' ,plan ;hem niet meer 'ijn hu,is te
Maar 's ochtends lag hij in een badù<oetsje.
nemen.
En dan kwam hij i'n huis. Je zou hem ee'n cent
gegeven rhdbhen. Loop naar die zatllappen, je goede vrienden, o,p 't 'Regiment, zei ik. lHij stond
daar als een gestrlaft kindje. << Lou'ise, 'k ga he,t
n,iet rneer 6'osnr ))r zei hij. << Ga uit m'n o'o,gen!>>
riep ilk weer. Ko was 'oo'k in huis. < Neern ùrern
terug>>, zei'Ko. Ik zeg: <<iMoet gif je er ook al mee.
be,moeiern? >> .Ko is ook zoo n goede kwas,t, hé?

Den ,rolgenden dag gi'ng Van Dale eens naar
moeder Lou,is'e. Hij wi{de ook met d'en iocfl<ey
spreken. Die jongen moest wat gehoilpen wo,rden"

- Maar ,ik srpeelde nog wel een kwart,ier tegen
- jockey op. Je ge,ld verdrinken, zei iù<. Me
den
noo,it een cent be'talen... Niet tat i'k het vraag...

ze$$ere.

En ze spralk over haar oom en tante te Kl,eit.

Ferdinand rnoest maar eens nad,enken aan de ,tranen van zijn moeder, toen hilj weggitng. En ook
aan het liuisje va,n zijn vadier. F-lken dag haden
zij voor ihem. V/at zouden ze zegge'i- al's ze wisten, dai Ferd,inand irn de therbergerr iriep?
En eensrklaps hegon de jongen te scrhreien.
Zijn woede was verdwenen. ,Hij voelde dat hij
misdaan had.
lMaria ging .stil heen. 'TVa,t later kwa,m Ferdinand naar ibeneden. Hij vroeg vergiffenis aan
oom.
Gaarne , zeî deze. Maar

op-tr letten. Ge belooft braaf

of ge uw woord [roudt.
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Dat is hij

zeù<er.
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Mu., je kon tocùr beter je kost ibeta,l,en dan zo,o
in' de ,herlbe,rgen te z,itten !... Ju gezondheid weg

gooien... Enf,i,n, 'k heb,hem terug genomen, 'Waar
moet hij and'ers naar toe, de sukkeiaar, zonder
fam,il,ie, zonder geld !
- I,k zou hem wel wat werk kunnen g,even,
Zei Van Dale,
. ^ Zie, haas, als dat ikon. Dan ,heeft ,hij bezighe{d. Nu plaagt hif de Du,i,tschers en dat lo"pt
een's sltecht af. Of hij zit me,t nietwaards van "rg
kerela

!

lDe jockey sta'k juist zijn hoofd bin,nen.
* Kom je a'l eerns ru,irken of het eten gaar is?
riep de vro,uw.
Brad,en ze goed, [-ouise]
- Laat dat maar aan mij over) Of wil je oo,k
al -over den pot haas sp,elen )
Va'nnac'ht zal ik er wel weer kniippen. Oorlogslbui,t
ll 'k Zal we'l eerrs een heel wachthuisje
,brengen.
mede
Coed lbra,nd,hout ! Ailemaal oori;ogsibuit! Louise is' een goede vrouw, zei d,e joc,key tot d'en boer.
Dat is zeker.,.
- A'ls de oor,log gedaan i,s en iiq weer te Brussel-woon, ga ii< haa,r een schoon cadeau zenden.
En dan moet ze eens naaï Brussei komen, als i,lc
weer jockey ben... Dan rijd irk met haar heel de
s,tad door !
Zug eens, jôckey, ge zoudt u beter nu wat

-
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danlçhaarder toonen... zei Van Dale. We zeggen
hier elkaar ronduit de waarheid' Waaroirn verdriinlct se uw geld als ge er wat hebt?
't Is waar... 't Is sl'echt van me!
- Maar waaïo,m doet ge het?
- I,k weet het niet... Missohiren om eens al
- ellende te vergeten!... O, g. ziet me altijd
mijn
vvoollrijk... Maar n'ie'rnand ziiet in mijn hart. Of
denrkt ge dat iil< ihet niet diep gevo'e'il, zooal,s ik
ihier loop. " ' arrû, verlaten, gesmeten uirt mijn bestaan, en... dat is't ergste...'kapo't van binnen"'
I'k lis 's nachts rli'kwijls te scihrei'en'.
De jonge,llinrq smo'ordê een snilk.
En dan s,terk geweest zîjn, ijzetsterlr en
zoû rap te voet en te paaïd!... Ik drinl< soms'om
dat al te vergeten.'.
-_ Wi,l iL r, .*n, w'at zeggen, jockey? Er zijn
van die s'lechte [<amerad'en.". en ze I'oeren op uw
ge,lrd.. . Ze ziin dan rond u en lbil<ken u mee om
.rur, ,r* geld te drinke,n!... Mijd di'e rkerels'
Dat zal ik clioen! 'k Bdl'oof het u"'
- Korn eens met mij naar mi'jn huis'
- boer sprak on'derweg vriend'eilijl<' 'Et -n g"De
volg was dui,l" iockey l<nectrt rverd op ZTWug'
Hij"moest in huis, stal en schuur helpen' Hij verdiende zi'jn [oon. En h,ii was in gode orngeving'
Ferd,inand vondr itret p}ezi'erilg' 'Maar 'rnoeder
Louiise sto'nd e'ï op, dat de jochey'in lhaar huisje
jongen'
logeerde. Zri vond hern toch een go'eden
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't

was 's avonds gezelliig als ,hij bij Ko
haar uit zijn vroeger I'even Zat te vertellen.

En

en

v.
Zeikeren dag ,had d'e jockey aan baas Van Dale
twee dagen ver{of gevraagd, om naaï Vlissingen

te

gaan.

Toen

hij terug l<warn ging hij

eers,t naar de

hoeve.
tH,ij vertelde dat

hij hij den consu'l gegaan waa,
een en 't ander te regelen. Maar vedl zei
hij er ni,e,t van. Hij spraik over zijn oude,rs iiin België... Even blon{< een traan ,in zijn oog. Hif d,eed
zond,er'li,ng. Toen hi:j heeneing, gaf hij i,edrer een
om

't

hand.

Hij zal een treu,rige bui ,hehlben, m'eende de
- Ik hegrijp dtat. Den eenen dag is een,mensch
boer.
so,mherder dan den anderen. Onze jocikey heeft
zenrer veel aan zijn hu,is gedacht.
Den voligenden morger, zag Lou'ise Ferdinand,
dreze ging voorrbij. Hij moest een boodscÀap doen
op het dorp. Lo,uise riep ùre'm.
Wel, ze'i de oude vrouw, weet ge niet waar
de-jockey geblteven iis?
De jockey! herhaalde Ferdinand. Is hi! dan
weg?
Hii is vannac'ht nie,t thuis geweest. En niemand die ihem nog gez,iren 'heeft. Ik ,maal< me on-

gerust. Als ihij rnaar niet in een kreelk of in 't
kanaal gesukkeld is I
Nu vertelde Ferdinand zijn iaatste o,n,tmoeting
met den ver'minkten oud-s,oldaat.
Hij gaf ons alrlemaaù een hand. Hij spral<
- over zijn huis. En ge weet, dart hij naar Vlirsveel
singen geweest ia...
Wel, al een paar avond,en deed' hij zoo raar,
'herna,m
Louise. lHij zat daar een heelen avond te
suffen b,ij de tr<achel. En als ,ik wat zei was het
of hi'j ui't een droom wakker sc'hoot ! 'k Maakte
me nog kwaad. Iù< hegrijp er niets van. Als hij
dan ten milnste nog een briefje achter gel,aten ihad.
'Maar 'geen 'boe of geen ,ta... Ge moet er meeIijden mee heibhen! Waar doolit hij nu, de ongelu'kfl<ige stumper... Ja, jongen, 'k ]kon hem di[<'
wijls ruw aa'npa,lcken. rnaar ge wee,t, dat ijk 't niet
meende. Ik rhieltd va'n dien jongen en dât d,ie aap
er zo'c' s'til van door gegaan is. Of heeft hij een
ongeluk gekregen l Ik 'helb er ni,et kun,nen van sla-

pen.
Neen, niemandi witst ierts van den jockey. Wefl<en
verli'epen. M'en had navraag gedaan te Kadzand
en te Oostlburg... maar geen nieuws. Van Dale
vreesde dat de ioc{<ey zich r,r'eer eens over de
grens gewaagd had en gevangen genomen was.
Zou de vermintkte oud-soldaa,t ergens i'n een

Duitsche gevangenis zliitten l
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Zekeren ffiûrs,-en ging Maria langs 't ù<anaaltje,
naar Retrancherment.
Lou'ise stond aan cle andere zijde voor de deur.
l- il-{ei'ita i riep ze en ze wen,kte rhet meisj.e.
In de vaart lag een llamgvrerp,isen i:al<, Jii" al*
overzet'boot diieirst deed. Mayia :.c,tapte er i,n, naim
den kro,rnrnen stok, een ouilen l:oomtak en stak
van wal.
D,i't was cle veerscihuit vcor ieders gehruik.
* 'k rHeib nieuws valr den jocil<ey, zei de oud,e
vrouw, toen Maria boven den e{ijk ve'rsclhee,n...
:-- 266! 'Waar is hii l
"* Dat zou je nooit raden !
* Ergen's in Holland) Maa-r zegt het rne liever !...

Aan 't front !...
- Wat. . . aan 't fr,o,nt I. .
- Ju, hij schriift het rare zelf.
- lffissy Louise toch
- Zav je dat,tccih no'g gedacht rhehhen? Kom
in -huis ik z,a'l u d'en ibrief laten lezen... ',L Ben blij
.

!

dat ik eindeliijk weet waar hij zit... Ik was alti,jd
maar hang dat ze hern e,rgens ui,t een kreek zo'uden opvi,ss'chen. Aan 't frontl Hoe kreets hij het
in z'n hoofd! Er:r, wat moet hij daar do,en, rnet
z'n geibroken lichaarn) En toch is hij er.'t Is of
hij geik was !
iMaria las den hrief :
<< Lou,i,se, ge zuilt we'l verwonderdi zijn, nu i',k
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sc,hriiif dat

ik aan 't fron,t

rben. Vorgeef ,me, dat
r'k vertrolk zonder iets i'e zeggen. Maar had ,ik
het gezeg'd, ge zoud.i me lbelet hebhen te gaan...
'lk verveeide me ginder ie vee,i en ik kan die Duirtschers nie't meer z'ïen. u dien irk weer mijn lhnd.
,lk zi't niet irn de loopgraven, 'klben'bij 't transrport,
Ik rhaal eten exl 6,.fms rnunit'ie. 'k Ca weer met
,paarden o'm als in de vredes'tijd. 't Is hier wel
geen ,ko,e'rs, ais cp 't piei'n te Stockel, maar 't is
een koers om *-ie jongens op tijd, ;hun soep te ,bezorgen. ,Û, ;k ilen zoo tevred'en, want ginder dien,de ik toch voor niets. Ë,n 't zal vo,or mrijn gezofi'heid nog ibet'er z,ijn. Lou'ise en Ko, ik mroet u nog
wel bedanken voor ai,ies wat ge voor mij gedaan
rheht. Dat kan- ik nooit vergeten. ik ho,o'p dat we
'We
gaan
elrkaar na den oortrog weer zu,llen zrien.
eers,t ons land bevri jden. Zeg het ee,ns aan baas
Van Dale. En doe hern veel groetenis,sen. Ik ga
hem tooh ook een langen lL,ri,ef schrijven. Hii
heeft mij veetr goeds gedaan. I-Iij i[1.16 mij van
kamerad'en af. 'Maar i,k daoht dat ilk hier
'slechte
nuttitger i<on zijn. I'k ben tocrh soldaat. Ze heh,ben rne afgekeurd. Maar iI< kan zoowel aan 't
,fron,t met paarden rroeren als bij u oip 't rlhnd.
,Moest ik er den baas over gespro'ken heiblben h'ij
zou gezegd. he,bben: << jockey, ge zijt te zwak vo'or
't front >>. IJaar'orn ging, ik er sriiileikens van, door.
0, i,k hen u allernaai zoo rlankbaar. trk zal noorit
vergeten wat ge voor mij deedt" Veel groe,tenis-
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tlén âatl baàs en bazi,n Van Dale, aan M,aria eri
Ferd,inand, aan Ko. En gij zijt voor,mij een
moe_
der ,geweest. Jlot weerzien,s >.
-_ge daar nu van) vroeg Louiee.
kWel,wat zegt
't
als zijn
was.
- J", maar, is ,hijwens,ch
nu een vent om daar nog
- wind en weer z'n eigen af te beu,len)
door
'1 \ffordt Zomer.
- O, als it Winter \Mas, hield hij 't geen
week
uit- met z'n piepende h,o,r's,t ! Vi/el, *sdl, n,u weten
we waar hij i,s ! Die jockey toch ! Ik ihieTd van hem
al h.d hij soms ,.r. krrr"r.l Dris 6ap van een jongen om ztr,o weg ie loopen. Hij is toc,h een fl,inke

vent.

En wat zeg,t Ko)
zegt claar ai wein,ig van. Een
mensch z'n lust i,s z'n leven, dat zegt Ko. En dat
is waar.
Ferdinand hoorde no,oit meer van den jockey.
Deze was zeker aan 't front ges,torven.
_ De rknaap bleef den ganschen oorlog aan 't
Zwin, Wat een vreugde toen hij zijn ouders terug zag!

- Oah, Ko,
_-

EINDE.

