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De boekjes van A. HANS rvorden in alie scholen aanbevolen, omdat

zij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderen van eigen land en volk
vertellen. Dat veel numfiters reeds drie- en viermaal herdrukt werdeu,
berviist hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevraag.i
rvordt. De nreeste verschenen boekjes zijn nog verkrijgbaar.- Ziehièr
ccnige van de laatste titels:

.1oo. -- 't Portiertje van Roeselare, - 3or. De Kleine Tooneelspeclster,
:: 3o2. Angstige D-agen. -- 3o3. Antwerpen in Brand. - 3o4. De- Banne-
lineel, - .195. Irq het wilde Land. - foO. De Wonderbare'Redding. -jo7. Fiere Margriet van Leuven. - 3ro. tt Avontuur van den Schildel. -.1Ir..Het Boefie. - 312. Ëen onverwâchte Reis. - 313. De Geheimzinrrige
Teekens. - 314. De Spanjaarden te Gheel. - 3rS. Ziarte Jan. - f 16. ije
lieks van de Moeren. 

-- 
irZ. De Boschwachter" vin Ëikenhïf. - :tig. tt,.t

Iufiertje van Parijs. - 3r9. De Wolfjager van Turnhout. - lzo. l)e
Zecroovers. - 32t. Het Gezin van den Visscher. - De Wilde Cdw,ltoy.-* 32.1-. Keizer l(arel ..te Gent. - 524. De Spanjaarden te Mechelen. --rzi. Kerstmis in de Sneeuw. - 3;6.'Een arigstig avontuur. - 327. l)tItcis in den Nacht. - De Zwarte Ëende. - 3z;. Hê fictrt in de Wi"ldernis
- .3.1o. Dc dankbare Soldaat. - 33r" Ëen kéei Wildstroooer. - ??2. Hct
\\'onderland. - .333. Het Verlorëi 'festament. - iSq. In veilige"'iïaverr
; 33.5. De wonderbare reis van schipper Bontekoè. - 336. Eén brutel<
Feeks._ -.337. Vaders vertrouwen. --iS8. De vlucht ovêide Schelde. *
33o. Neel's avontuur. - 34o. De Zwaiie Ruiters. - 34r. De Held van
Afrika. - .342. De Pleegzoon van den Bedelaar. - 3ij. Het beleg ,.'an
deir Ravenb_grs. - 344.-Een avontuurlijke vacantie.-j S+-ç. De v-riend
van deu lndiaan. - 346. De Pelgrims en de Roofritlder. -'iaz. De trvee
G_crrr-zenjagers. - 348. Het verJoren Koffertje. - 349. D*e"Held v;r'
Malcleghem. - 3.5o. Het verlaten Huis, - 35r.'De schaf in den Kelder, --
352.-- Het huis in de Dennen. - 353. De vrienrl van den Zeekapitein. -354. De gestrafte Hoogmoed, - 3SS. Grootmoeders helpers. - :.q6. Iit.n
Vlaarnsche jongen in Amerika. - SSZ. De jonge Kolônist. --Jc8. ll,,
herder_van de Hooglanden. - 3S9.Na lijden komt verblijden. -:16o. ltrtrvee Robinson Crusoë's. -1, 36-r. Edelmoedigheid beloond. - 

jiiz. ll
Dqrvçr. --: 364. De Durver in de Prairie. -'365. De jonge Hovdhier.
366. De sluwe Goochelaar.- - 367.De valsche Boudew--ijn. - 3ôl{. l)r
zonderlinge Bezoeker. - 3fu. De schrik van het Dorp. --32o. I)Ë'l'la,rp
geest. - 37r. Bij de Eskimo's.- 37,z. Ewyn, de lijfeigené. - .17.1. l')e
eenzanle hoeve. - 374.Het Schot in den Ariond. - 12.ç. De Stiefiriire,ln
- 3i9. Gescheiden Vrienden. - 377. Het Avontuuî-der Kerrtrarrgr.r'.
:. -3i8.Hoo^gmoed gebroken. - 3rg.De Cirkusjongen. - 38o. tllt"hrr
Cirkus. - JSr. Het Spookschip.

Ellie week verschijnt een-nieuw boekje.
Vraag ze in de boekwinkels en bij dagbladverkoopers.
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A. 1V" T-IAI{S

LffiS

Pieter Jana*ena, ëen seventienjarige jong*n,
lcwarn uit de aehool. Hij woondc in een riorpje op
ongovcer ï 5 Kiiometer van Leuven" n:e*r gir-rg
in deze atad ter school"

* Zoo, Fieter, eijt ge daar?
Ëen reeds oudere jongen, d.in wat ,opxichrig ge-

kleecl $*&iru lcvram bij hem"
-* l*la" Jules! groette Pieter "fanssens...*- lr{u gaat ge eens rriee uaar de herherg opr

do rnarkt, nietwaar? Het is cr uoû plezierig, aX

onze kannaraden z.ijn elaar, hernan: Jules.* Xk aou wel rnrillen" rrâar mi.jn vaeler heeft
het ariet gaarne dat ik in herbergen ga

I{u echcot Jules in een laeh.
* Luistert gij nog altijd riaar uw ouders?

epotte hij" Zijt gij nog zoo'n klein kin<;i) Als ge
twintig iaar zijt, Sti n zeker ook nog ailes wat



ge doet, thuis veriellenI Dat ge zoû een bangerik
wâ.i;rri, l,,,ist iLq liei. \a"'"/at zauden de andere jon-
ge:ns ir-lchen, r:ot-'st ilc. [r*t i'iun zeggen! Wees niet
fiauw en kcrn rnee, een i:eetjc plezier moogt ge
toch cok r,o,'el hebberr.

l'lc,s even scireen Pieter te twijfelen, maar als
een hangerih zou hrj zich niet wiilen aanstellen

--- Goed da,:. li< zal thuis wel zeggen, dat
we nclfi eeri e:.;tra les hadden, bes,loot hij.

"* W*:] 3a, Pieterf Maar waarrrn sTuit ge r;l

niet aan bij cnz'e club? Ik heb u het al mee;
gsvraag,J ! i"vee maai per w-eek gezeilig samen
zljrr. tr-lr:t Eaal. en clan prettig tcne, beweerde Jules.

**" L-i:art l;iurr ik niet, ze zouden het thuis niei
vt'iilen, ,,:il ij'l kar: zco iaat niet meer naar miin
t-Tl.clyp i'rl'l.t i4.r'tl';. r{'onc.l,ul,I s f{âarne genr:eg I

*- liç ao"":f;ei r.rtr;,ri l.ral- op, zei jules. Vraag aan
uîr,J v,ader ,iÀ: ge naer de avrr,.lie$ varl wetenschap-
pen ïr!(]o,tl, p,aaii. Zeg, c-trat ge rlaar zwalç in zijt
Her:ip;e trl.ecl'*ri ga.at ge, rnaar dan lçomt ge in dc:

cir-lb. t-le !;''li.n";: bi; mij kornen slapen.
.iii*terr: scirroii" varr ciit voorstel. Dat was zijr,

ouru:lers {r,i? genleene rnanier bedrieglen. Maar
.r',ieâïçr'r1 nîi.ir:si hij nu cok aitijd op tijd thuis
zijni

*- Vlei, daar zal ik nog eens ûver nadenlcen,
beloofcie hij.

- Vi el . ja, hang niei altijd aan uw moeders
rok" [-,eve c{e vroolijkheid ! zeg ile altiid'

-*2-

Weldra lawamen ze aan een groote herberg. Ze
.werden verwelkomd door een groerrje iongens.

- 
Zijt gij ook eens rl-ree gekorr:e;:? vtrc,i:s eerr

rrlagere knaap aan Janssens.

- Jr, Arrdries, antwooreldt. Pieter.
Een beetje bedeesd zette hij zicl'r a:-:r: cie tafel.

- 
Vrienden, sprak .|ules, ik he;b rlaar zôa

iuist aan Pieter gevraagcl of h:j in orrzr- clnh wou
komen. en hij voeii er v.'ei lrist ioe.

*-.. Bravoi riepen de anderen
** Nu gaâR we nog eeil.{i c[ri,r]c*:rr- i.]i] Iaeil

en voorspoed van onze ciub, he.riram Jiries.
Pieter voelde zich eerst wat vreenid. n:ar-r wel-

dra deed hij flink mee.
f{et was toch wel prettig, ais rnerr xcr: er:n* bi}

elkander lçwam.
*- 'Waaram moct rnijn varler inii ;rs,:o kort

houden ? vroeg hij zich af.
De arrdere jongens ,clrongen ock aaa, dat hij

in de club zou komen. Pieter clurfde niei te zeg-
gen dat hij niet zou rnogen, en stemrle t.re.

Met de laatste tram reed hi; na;rr huis.
jules was een oude schoolkanraraa'i ',ran het

ciorp, en werlçte nu op een kantclor te Ï',e,'u*ren.

Hij was geen goede vrien.l voor Fir:itr:,

*3*



n.

Mijnheer Janssens. een leoopman" zat rrngerust
t'oor ziin Te.çsenaar.

, ; \X/aar blijft Pieter nu weer! Frromde hij. Hij
heeft: zeker rle trarn gernist.

Hij zal rnisschien nog langer les gehad heb.
hen" zei rnoeder.

* Hij zal om aeht uur wel thuie kemen
me"ende fuïarie, de achttienjarige dochter.

l-let duurde niet lang of rrïrod gebeld" Het
r,s,'a$ Pieten, Vh:g. ging hTj in de **rËtr ***, 'À*vncler.

** fi{ bern war laat, zei hij. À{aar we hehtrere
ncg les geF'ael. [!r kon onmogelijlc vroeger lco-
flten.

* Al,s het dat is, F:en ilc tevreclen, zei çacler.*" Nu :{oil ik eens wâ,t rnoeten vragen, her-
nam Pieter met een irloppend hart.

**^ Zoc.r, en wat dan?
*- De rneester op schooi heeft me aarrgeraden

"s avonris ele lessen vail wetenschappen 
*te 

votr*
gerr, omrïa,t iïs: {:laar nog wat zwalc in ben, loag de
zoon"

-- J*, jongen, dat is aiienlaal goed en wel,
maar er is geen trarn ln6er na half acht.

-- Jules Verhees, die oolc die lesscn volgt,
breeft rnij 

"u"u"b:_l? __!ii hem te komén

slapen. Ik kan in cle stad avq*drnalen en ontbij"
ten, Het is toch no]c maar tw*e lçeer per.week"

* 'Wat denkt gij daarvan. moederl vroeg
vader.

* O, als dat een ernstige jongen is en Pieter
die lessen noodig heeft, wâarclm zouden wij het
dan niet toestaan ? Onze zoon rnast niet achter
blijven.

- 
Dat is waar. Ën ik c{rrrli mijn zoon ook ver-

trôuwen, dat hij zijn tijrJ goecl zal gebruiken,
Nu schaamde Pieter zich 5;eweldig. Hij han-

.Jelde toch gelijk de grootote hedrieger" 'Wat zou

'rader kwaacl en bedroefd zijn. als hij de waar-
heid eens moest wete.n!

* Laat u dus maar inschrijven, zei vader.
Hoeveel kost het)

.* Twintig frank per rnaand, starreide Pieter.
Om clublid te worden, rnnest hij ook geld

hebhen.
* Het geld is geen hezlvaar" hernarn vader.

Het doet rne plezier, jongen, clat ge veel voor uvv
sturlie over hebt.

Hij vroeg dan r:errige inliehtingen nver den
vriend, bij wien zijn zoon zou logeeren.

'lVat later ging Pieter n&âr bed. Daar dacht hij
nog eens na over heigeen hij gedaan had. Zijn
geweten beschulrlisdt, henr, rna*:rr: ïrii *,vil'de clic
$tem vêrdooverr.

** Vader * ïtflï rnoeteri me ooln maar: wati



vrijer iaten, zei Ïrij bii zich z*lf, lk ben toclr gcen
klein kine{ rr}esï.

Maar rlexe nitviucht ,,'erclruef tocir eijn c)ng**
rustheid niet.

II I.

Een panr rve.ir*n \^/atren verlocry:en.
Pieier had rich rp de ;rv*nclsaherol lat*n

inschrijven. eu wi?.s tnt hieyli:e regr:knatlg riaar
geweest. Dat iLreg,an lr.em echier t* vert'elen, err
vanoJaag eou hij naar r-tre clul: gaan. F{ij wachtte
nu bij het smdhuis n;r.au zijn vriend Julee.* Iii rnag toch coh we.t plozier in rnijn leveir
hebben, zei hij weer bii aich zelf"

Vader en :no*rier: gunden hem genoegens. {}p
het dorp l*,ae rrûld eÈn vereeniEir:g. Manr Fieter
vond die tt: min -i.o*y hern.

** Wel, Fieler. nu zl-ril xij cer: ander leverr
hebben, xei juies, dia: roretrcira r:pdaagde.

Pieter i*encie ei.gc'rniijk rnaar enlcele jongens in
die zooge:'iaar-nde clu"b, en 'wisl niet reçht, wat het
doel der rnaatschap6:ij "r*as.

Nieuwsgierig stapte hij rtret ,lules rrtee" I"{ij
voelde vrel, clat hij misc{eeri, :nnar verdreef elie:

gedachte.
* \Tiat l"rsç*ad ri:t*ekt ,lrr*rr $u in? aei hij dan

bij zich xell.
'f'een ze i.m ele herberg klryannem, ïiryat"em de

**"6 -.-.

andere jcrngenr err ai ï_)e"zo: ,_,crw-*ij.ç.a1s1ç[sn hetnieuwe ïid.
N? een beerje :Jepraât er: gelar:hen te hel:ben,

r.vereien tle kaarten h,oven qehanld *ru t"*go, rn*narn geld te spetren.
Fieter c{eere{ yn eldra fjink mee ,:n drunk oolç.*- St"* eijn rnnecier eri v,a,Jer tneFr flu.ri"*

menschen c,m altijcl tht"uis re hlijven. Jr.fr-iïi;"ûp zer*'n dnrp nijt Ee;rls dood"
H*t -',r'als iaat tr:err "fuÏes en ]rij hu:swaarts gin_

gen. ,Jtrles hecl geen vader ***, *r, *o** zijn
rwaklqe rr:oecier ç,p,eeidr: hij cJen haas.

tv.

)!eer_ gingen eeniEe weken v**rbij.
F{.egeinratig $Tiî?g Pieter naar eÏe *}uË" *n van de

avondlesseï] ?râ$ geen spraalc rneer.

".Zekerere 
*rrond, t"urr'h.;;;;;i*,g*d*rirrg zou

zijn, en Jules bij f,lieter trr.rvam, zei .de eerstJ:** Fieter, ilc rcroet u eens wat zeggen. lVe
heh,ben Cnnr her spel schulden g**J;irt. Ook
Andries *r'i" Karel. 1&e m<letern g*l--d heLben. We
willen i:innen elringen bîj uen lue{erl rentenier,
even, ï:uiten de -*,ta,i. FTij woerni: c{aar alleen en ie
eeen rijlc. We leunn*n er een flirrk selmmetje halen.
I)oei ge rnee ?

Pieter schrr:k. \lç'at h*era,i* hij nui Meende
Jule* dad)

*" ? ---



-*- M** wai ge vraagt, is een echte diefrtal,
starnelde hij.

- 
Die vent stikt in 't geid, en kan er best wat

van missen. 'TUe zijn allen geld verschuldigd aan
Fd Mak*, en hij wii h'etaald worden" Àndere
doet hij ons veei last aau. We rnoeten het geld
bij den renteni,er halenl

* O, neen, riaar: doe ilc niet aan mee, verze-
kerde Pieter"

** Durft g'e weeï nietlt Zijt Se nog de oude
bangerik? i-,iever zouctrt ge on$ zeirer verraden)

- 
lrJssç, maa1 eisch niet, dat ik een dief

word. Stelen is toc.h erg.." en rian de gevolgen?
Als de politie ons cntdekt...

- 
Als ge ons in de steek iaat, vertel ik aan

uw vader dat ge hern hedrogerr hebt. {,.1e behoort
bij ons en ge mnet'mee r-troen Ï#e willen uit de
moeilijkheclen geraken.

Pieter stand te beven van schrik en cinfzetting.
In eens wist hij nu ruet weike lcarnaraden hij om-
ging. Jules was een schelnn...

En in de olub zaten er nog van die deugnieter:.,
Met zulke gasten LratJ hij zich verbonden.

** (), Jules, ik wil veel voot u doen. maar dat
nietl hernarrr hii. trV,:r*l zelf ocrk geer: die{"

Jules, die c{c+ artgnt van Pieter w*l h*urerkte,
zei treiterend:

*- Çe kemt rmiji"i çporwaar,l*. Al"s ge rne in cle

steek laat. reïileemt uï/rï vir{:[er rie qraarheid, en
-"- I ---

dan zal er ook wat leelijks op zit"erl vooï u' Nu

moet ge niets a:rders rlûen dan everr op. vacht
sïâan be }<rij."i: een "r:l:' -:"F i(:711 l'+ilJ r*e tretalen

i:''<si, ,.,;,tt yrrg :.',.,1.'r.i"i: w'ee1' plezier maken vÔor la-t:-

g"" tiia" De po,Titie zal c,ns niei *napper'' l\nci-rier

heeft al meer van die zaakjes opgeknapt' W*:
riu eens flink en doe mee' Als ge het eenmaal

;;;" hJt, lauht ge ffler' l"t1n vree$' f,)enk er

;;;;i D* ,uuk is LepaaTcl c'p !'rijdagavond'
Pieter had in de ciub geen pieeier meer'

-* fX ga toch iliet lnee" zoi) n'aïn hij zieh vÔor'

V.

Pieter .lanssei:s zar ongerult in '{e school"
;t -W"u 

Vrijctag crn 'r'anâvr)Hcl znr-i'dep ziin

vrienclen den çlief"rLai plei;r'n'
* HrA ik m;:ar nooii rraor Jule; âeltristçrd!

zei Pieter elikwijts -i:ij zich zelf

Hii harl tCIegàetenncl rnee le gaan' Lijn ouders

,r,o"ht"t niets weten vâlt cle t:ltll:"

TVeldra klonk rl-e bel van visr unr'
Buiten stond Jules al te war'hten
:- 2rlo, Pietàr, zei hij le.'-chend', vandaag zult

ge een avontuur beleven'
C), laterT we het tocli niet ;loen ! srneekte

Pieter.
*-* Zatrg riitarov'er ltitrt' nteel

-., q

{.."}rir eii: ulrr ve}:-



trekken w*. Cij irebt roch eigcnlijlr niets tedocn.
*- 

*t aiies maerr goed afloopt.
" ::l::j,'l ..1,

i*ûosl i ev i.:.-irjr i ;' u; .t ;,;i 
t,,*",,. 

- rt =;ï 
t 

;,;,,i. lr,, 
"i 
;doen. anders z+:udi q* .,**i iaor iu.rijgen, K,,:m. i_rugaan vç'e naar lniin huis.

Pieter dacht ].rog rêns over de wnnrden vanJules na. "Y!'r \rç

* 't Is maar r.oor. eén keer, zei hij. om zijnqeweten te susEen.

Y:ll hii z;re her lug,,13 
-vixr.r 

:ri"r!i goecle r_rr_l<iers.Weldrtr **r"rl z. ailn .J,rl**. Ë*ir.

O.;Ji:î:, 
qa;rr s* *,**,: ui, un,l'o.r,orlc{) vr(rep

*-: Ja, en nraair nu irraaï r,lug lvat eterr kla;rr,oolc vooy rnijn vriend, 
".D "r

.* Ge bliift rr:genwc,:ralig rrnr.lit meer lJruis.I)e -chef lrai'r rï1.,/ î**t.rrr' ir-.o.rt-'Tt gew*êst ûnheeft gezegcl, dat p',,:. r,anrraâq ni*t ge]{c,rnen zijt.
tr, g.. er n]oi.qen 

-*iet 
ziji,--i;,;,r;'*;,.vegblijven,

zei hij.
* IVat }';an rre r..ii*rr r.,r:rrr srh*jenl Dar h,ij r:p-hoepelt met zi;in icarrtoar, rjep .luiee woerj*nci uit.* En vo.n .ivat zulien ,** ,.lr.r. t*..*rr. n

-- Dur" zult qe dan rvel ,irr, ,i.*;if-** .,, maakwat eten ]<]aar! .sfiir.rr,,,cie <i,: sie,r:hi;'-rr,rrn.
Zuchretrei s[ri,etr *l* ,,ro*,,.J*r 

"f."it;;*1 krrr i*e eraan doer:. Julee wae *., uunrna*T d* bman irr iruis.-* ltl *-

Pietcr voelde nog me{rr, clat hii een nietwaanl tot
karnaraad had.

De jongeps spraken nu niet over den diefstal.'lV'eldra haciden ze gegeten *n trolçken af. De
afspraalc was on'! I uur in een herberg En 't was
nu n,ûg rnaar zss. .Jules wilde Fieter cchter niet
los laten, bang dat deze zich nos terug trekken
zou.

-- We gaân rn'at kaarten, stelde hij voor.
*- ja, dat is goecl.
Pieter voelde wel rlat hij rniec{eed, maar ver-

clreef zijn betere,rprvc:llingen.
'De ancler,. jcngens krvemen ool<. Ze zaten n et

in de gewone herberg van Ce club. Sommige
icden rnochten niets van het plan weten.

Al lcaartenc{e ging de avon,i vlug om. Orn ne.
gen uur, zei Andrie*, riie het hoofd van het
groepje was, dat het tijd werd.

Ze waren dus rnet vieren.

-- Het is ongeveer één uul ga.ans van hier,
sprai< Andries Lruiten. V/e zullen tru'vertrekken,
dan hunnen -we de omgeving wat bespieden"
Straks zai ik zeggen ïrne vEe te werk moeten
gaan.

Zonder dat er veel gesproken werd, gingen de
jongens een innlçeren steenlveg op" clie naar het
huis van den rentenier ieieicle' Pieter voelde zich
eilendig.

Na een half uur zei Andries;
-* 11 --



*- l-uistcrt nu eens hoe we zullen wer}ori.
Karei zal irr clen h,:f sluipen en aan de venstei;
voelen of ze niert erpen kunnen geechoven,urorden,
anders snijden w.ij ze door. .|ules en ik dri"g;
binnen. V/e rnal*en c,ns gezicht zwart. Kirel
houdt de wacht aan het venster in clen hof. Àh
J.rles en ik binr:en het huis zijn, bedreigen oy* d;
ouden man, die toch alleen is. en ,,À d*ir,g"r,
hem te zegEen r+'aar zijn g.eld ligr. En gij, piui*r,
houdt op straar ci* wncht. Ilij het .n;n*te onraad
{iuit ge. Du*, alles begrepen" We uullen .*n fiirr-
ken slag Coen. \I/e rnoeten nu nos een eincl ver-
der. Niernancl s6:reekt I

Pieter had gew*iclig veeÏ spijt. dar hij mee ge-
gaan was. Soms l:*:rsde zijn hart Hij wae rnet
dieven op gang... Zijn ouders dachten, dat hii
rustig te be<l lau.

0, durfde hij maar vluchten !

Het duurde niet lang meer, voor ze aan het
huis kwamen.

* Clpg*past nu, zo:i Andrieri. TVe zijn nog wel
te vroeg, nlaar vir zullerl de omgeving rvat be"
spieden.

Zachtjes slopen ze clern naar lreb huis, clat offrgÈ-
ven was c{cr:r een iuin. Alles rt'as sr rustis. h{àr^r
een licht blonlç dccr lret venster,

-- Hij i:r rrr)r,{ riir:t tdâiàï} ltlapen, ftrtristçrde
Andnies.

Na lçort*;: l;jc{ 
i,;f1*r 

g4ir:e.; hr{: licht- uit. erl î!u

werd een ander vengter verlicht dat ook spoedig
duirter werd.

* Nog een half uur on we dringen binnen,
berliste Andriee.

Pieter ctond te riilen vaïl s,ngsr.
* Moesten mijn oudern hct morr* u.ryeten, rsi

hïj eteedr in zich zelf.
't Leek. wel, of hij kaort* had.
* Vlucht nngl drong eera inwendige sterû

â&n.
Hij durfde niet.
Het half uur duurd*. wel een eeuwigheirJ. Ëin-

delijk zei Jule* dat het tijrl wa*"
* Ju, we beginnenn besloot Anilries.
Karel ging aarr cle venster* veelen. Het angst-

nweet brak bij hem ook uit.
Ëén voor één tastte hij aan de ram:en. N{aer

allee was goed.rast.
Toen hij zoc aan 't prutsen was, viel er picts

een r,ioor"Iltrerp oI" den grnnc{. }-Ïet ïvas een L,['.r*ul-

pot, die aan elen }:uitenkant stonc{ en in'elketn }rii
in het donker niet bemerkt ha'J.

** Stomrneiing', zei Andries" die aehto:r [rern

rtomd op gedempten tnon, Ge zuÏt û11$ v'errê'
den.""

Do rentenier sctreen echter niet* gel-ir:rorql te

hebben" 'nranf allee ftrleef rustïg
*: Doe voûtrt, nraar wat \rosruichtig, fluistertlt

.fuies, die ook ai in dcn hof stond.
*13*



-.-.* ,I-)* ral.fi*Ïl ;zijn alien goed vaot, en we ffroe*ien esjn rui,e uitsnijr.l*n, ;rei K;rrel.
,ij. .rro v.-e,a. sy:rak eenskiaps Fieter over dehaag. lk rvil n.iei mee doen. Ik ben geen dief.

, $,/ctc-,lc,rd"".i:ex: r\nelrres n*u, h**=i"-. fi;; frr"
neITr i: rt ; :,';.:;In{:fi .*- 

11.r, ge vrilt oras verradeirl siste hij.-** i\s,err... jjeen.." maar laat me vreg gaân.
flie zijt .*:r:i- clrieËn r{inr}rj senoeg. it* "**I*-i""i,:nieti; v;ri;r het i4':iJ aan! ky,.:unde lsieter.*- {-lie r'-uli: irie:i nlijrr*r:... kfee i;:l den hcf ! Ha,
:!li L:c.i :i l.r,ti!:.igr; .,:i,:ço-:[ slaat:l hernam Andriee_- llir:,ii,;,: l:i::;1 ;',iin {}fl:ffei_ï i:ljkker.el: en werd nog
hartg,ri.

*- {-}. dcoc,, "r,r:"r* r:ietal ltr* eai zwijgen! Laat me
qr.ra:ii i nr;1 Jul-[e Pjel el.
. -** fu,rr.:,:: in den ho$... ûe befrroort bij ons en
gr drie,t n:eè. . .

;\r:,rlri*s r3nilr hem een duw in,Jen rug.
i.,'l;:ar." Ilieicr spa;nde zich in or, ,*I*Ë zich ios.

$ne.ll *T*.:*r1 lrii' cL: de vlua:ht.
-** is hi1 r.'l,'3q'7 \'roûq .fules, ciie ook nader ge-

lr$,Cell ",ças.
---: .ii.,... \li,'nar.on-r,hracht p;e uûû n lafbelc in de

clu?:... È-i.r,:rl ve::ltje .,'an" niel.$ . We cloen toch
\.'r',!Ç,!'i... li': ,:r-rue lçerei |reeft i:aiets gehclord.

Ze ,i;ee::,:ir,:r; :ir; alerr ir,-rf 1*rug en luisteroCen. Alles
hl**{ s{il.

--.* Iil* r:uit incr*eÈ. 
nï lïr, {lustercle Karel.

- 
Dan wordt hei veel i:nr-;eiiijlc-er. lrtaar als

het niet anders kan, meiet het riil.ti.iurlijl<, ant-
wc,ordde Andries.

De schelrn, die goed vcorzien l{'as van inÏ:re-
l<elr':ri*:f, lraalcie het rtc':di.1.: l.,,,.rrrrï=r:liiin"

** Laat rnii ilir tnaalr dcer;, zei llrj r'vf (,'rpi^
"Ioerr hii ivil.le i:ei4inn':n, Lilr,*! 1,,i,',1 ; ,,','rx .i',:lt{.rl

uit het huis"
*- tr)fe zijn ;:::t.i,lL.t l. . . '/ttri'!rl ! ,'lr;rlr Àllcixi-eir

Zergt, dat ge niet g*trcffen r,r.rrdt I

Weer wercl ,:.r gevuurd"
De jnngene liepen angslig vor,.'r1.,

Eerst toen ze in *.{e ne.hijl"leir} ran l.,ett".'en lçn*a-

r"nen, hielden ze erp n:et Ïroper:.

- 
Zijil w* er atrlen? vr*e{{ Âncilriçs

** ja, uitgenomen Fierier, antv+nnl"cl'r:{e l,-i.les'
** Ife hebbnen çeel ie vo':el Jr-.r,'e,l 11er,laniit.,

alles is verloren, hron:eie Andri,:s" l-{el: is cl*

schuld van c{ien wegflelnc'pe:ri lafi:,*I"s.
** Xk ging ook tegen miin glesii;rp, n;t e. \T/e

ïnogeÊ van ge.luk spreken, clat aïl.es :n*c efgei**'
pen is, zei Karel"

** Zwijg sij!
Tel*urgesteid opral* Ânclri*.': ;

."* Jules, ge rnoet Pieter .]anase,n"t a-1',: les ie:rr:n,

dat hij zijn monil. h'":u'dt. Zeg herr'r, 'dat, a.ls alles

uitk*rnt, rnre toch ".'*lh,;ude:n" r:l.at I'ii l;:ijwiiiig
mee gin'g en pas weg liei: c'p li.et rcitieleir'

D* 1o"gu"à seheidd.en van *:ll*aar. .$'nie:t L'l*ef
-* 15. -



bij zijn huis sraan" Ftij dacht. dat pieter daar
zou komen. 'Waan *u*ui dio 

"nd"r.* 
in den nacht

heen"

Y.l"r Pieter.zou ni,et meer naar Jule* gâan"
Bij zijn vlucht had hij **, ,oiË".ra**ri"t iirlg

ingeslag4en. trn zijn anget merkte hij het eerJ
niet. Hij lcwam in cen hem onbelcend .{.rp" Hoi
was ,er doodstil" f,)e huizen stonden gecloten. Een
hr:ncl blafte".. Toen ging pieter haastig door"'\T,/at zou hij zeggen, *l* hïj pratroeljeernJao g*""
,Jarmen orrtrnoettel

Hlj werd zo* vreeseJijls moe" ûaar eag hij een
hooiberg. Hii kroop er in.-. Hier *ifa. hii
rusten,

Zijn or:detrs Ën zijn zuster rnoe*ten het *enu
wcten, dat hij hier lag als een vagebond"." En
wat kon r:r allerï,aal nog g*b"urenf AIs de dief"
.staï uit lcwar::, zou hij rnisschien toeh ah rnee{*
ptrichtige nangr:houden worden!

F{et werd een ellendige naeht. Toen de rmor-
gen aanbrale, wer..d Pieter uit zijn gesluirner wak-
ker." \X/aa: was hij nu? Versslrritrct etond lrij op.
De herinnerins lçwam be,ven...

* 0, waar he.l: ilc me zelf ingehraehtt krcunde
de jongen.

FIlj verliet de plaats. Een wegwijzer duidde de,
richting van l-r:uven aan.

L.,angzaam l,vandelde Pieter heen. Hij uloeg de

*16:"

hooideeltje$ vâu zijn kleeren [-tii voelde zich
ioorn en kouci.

Nog vroeg lç.wanr hij in de stad aan. ln een her-
berg dronl; hij koffie en at hij een paar boter-
hanrrnen" Celui<kig vroeg de waardin herrr niets.

Hindelijk kon Fieter zich naar echool begeven.
Hij schrol*. Jules et*nd in de atraat"

* Van waar komt gij? r'roeg deze.
Pieter v'erteide het.
* Door u ic het mimlukt, zei .|ulec+, en hii

eleelde rneen hoe alJes rr*r]nopsn was.
*- \l/el, ik hen ï:ltj, dat het rnislukte, hernann

Pïeter Hn ik korn iriet rneer Raaï d* club...
*- Pas op, dat ge sn$ niet verraadt!
* Cl, dat ral ik niet daen. . Thuie zeg ih, dat

de iessen geëindigd zijn...
* Ën dan lcunt ge \Arser!: ais,een lçlein lcind met

d* trnnn v*.n He$ uuv naar uw dor;: terug keo'
ren". .

*-. Liever t{an een dief te qryorden.. .

*- Ëlaur.l"e r.rent !
--.-- T..,aat rne nu rilaâ.ï gerrist.." Van zrrlk plc.

zier wi! itrr niet meel" ureteR.

*" i7 -



VI"

Pieter vond h*i een akeligen schonitla.g. . "'s,'1t";ti:ii j',i-.! ;,;,r; ci t.!t,,,-.
-** We], Fictilr, h iiiiri q*,: r:lu nrirïii:::ir r:.lll .;îe

vtf.rrllii iîei,{iti:rr zi;i :i-.{ji-ri. .;;:: it,r$|::t; nt-,::lïrl}
vrocg vader.

Pioter werl{ 4ewel,ilig runc{, n:anr stamrirJe:*- O ia, .rarc]er.. " FrrT.rar {r: Irre rfl,ang is R..i
geëindied.

*- \X/el werlç 'jan ;r*g fiink thrris rn çr*l.,ruiir
goed uw tijd.

Het was eerr tijd stil in ,le ka:ner, rcen de hcer
Jcrnssens plots uitriep:

- 
Wat ilç nu lees ! \/rouw luister een$;
< Gisteren nacht hebben rjieven willen

>> binnen clringen hij den l"li:er \ffnu-ters, clie
>> in errn nrilla l:rriter: L'.uverr rr:nîeniert. De-
>> heer Wcuters had echfer onraat{ bernerkt
>> en loste e€jn paar schoien in cle lucht. Dit
>) ra'as genoes om oie laffe indrinsers op de
>> vluclrt te jagen. Een ltreng onderzoek is
>> irrgesteld >>.

Pieter schrolç geweldig. .Alles draaide rond
hem. << Een streng onderzoelc. is ingesteld.." )> O,
rnoest het een*; uitl*omen I

* Dat is schandelijl*, rei va,jer. Wputers,
een oudr vriend "i"ril!:i" een edel en reehtvaar'

3lg. T*oT"h. I-iij e{oer zouveel qoed aan de armËu.r:t; heett over tiag een i*necht, rnaar die is des
i:vtlltcis- iru zijrr eigen woning

-.* De di<,,ven wisten zeker dat hij alleen thuis
was, zei'de dochter Marie.

- 
Dat zal wel" hernam vaCer Het is te hopen

dat ruen de uciruiiiigen icir.il virnEen err s[reng stïaf-
fen. Wouteis .l,r-- ïan geen klein gerucht vervaard,
dat nierkt ge -0.,.e1. fu{aar de strer}: rnoet veilig blij-
\ren,

FieLer lcr-riii Jrei nict yncer uilho'.rCen, en verliet
cie kamer.

*-* l\is het rl'iilccry]t, i,l,eÊt. ih niet wnt ilc moet
doen, zei irij iyi :ri,:h zelf"

Na een Lr^ra.;:iie;:ijr: qing hij terug in rie lcarner-
str"lcleeren, maar zijn ge,iaehten waren niet bij
zijrr werk.

Den volgenden dag rnoest. mij:nheer "|anssens
op reis vor:r zalç,en.

* Ik kom om vier uur terug zei hij tegen
zijn vrouw.

'-- .ia. Haast u, want het is
tram.

Op een drafje iiep mi.jnheer
oraar hij juist cip tijd kwam,
stappen.

-- Mijnheer .fanssens, hoe
vroes een mederetiif:j_

Frûog tijc{ voor de

dan r:aar de halte,
r-rrn in qft: trarn te

gaat het met u?



. .- _û, mijnheer Verdijek", wât is het lang gele
den, dat ik u gezien hel: ! riep janasens ,ilt, nli.
hier een kennis ontmoette.

Weldra waïen ze in een geaprelc gelvikkeld.
Tilat zegr fie van dîe yrn inft tct inhraals

bij onee vr*egeren rnnlcker \&"ui*."p vrosg. _Jarrs-
3Gng.

* Schanclelijk i Jamrnen dnt
Bpoor van cie daders heeft.

nren nog geffi

* Het rullen toeh rnaar i:amg*riken .geweeet
zijn,- want bij het eerste schot *loegen zÀ op de
vlucht.

Ze spraken claar vrat over donr
-* Mijnheer ,|an*sens, xonder dat het xrûii

natuurlijk aangaat, vind ik toch dat !îe ulv zoûn
Pieter vroeg de herberg laat lrezoeÏçen, zei mijn-
heer Verdyck toen. En ryeet ge, dat hij te I_,àu"
ven altijd in raar gezeleeTrap isi) vervûigde hij.

- Mijn zoon in de herberg? vroeg J-anssen*
lreel verwonc{erd, l\{aar, urijnheer Verr{ycle, ge
moet toch rris zijn, hÂijn zcon komt daar rroÀit
of tenzij cn:r wat te eten.

* Mis zijn? l-/ei neen" Llenlct g* eJat ii* alw
Pieter niet ken? IJinsdags *n Vrijdags is hij me€,r-
maals iyr esn h*rhclrg np de, raanrtrc{' Ih:. hen er xelq;er
çân, riat het uw;io,:n ic.

"*" Dinsdags eÂI Vrïjclp.gu{ Juii*t r.te, <$;*gen da.e

hii weËr is, dacht Jans*nns,, Z*u Fict,:r *rij lcerlrie-
.g,en? vrmeg.hlf ui,c,Tr 

ffisllurikt 
+xC^

'*- Milnh*r Vordyck, ik geloof u! en het eot-
ûta wat ilç doe te Leuven is inlichtingen nemen.
lk ben er zeer verwonderd over" *prui hi;.

- 
Mijnheer Janssens, nog .*r*, het is niet dat

ik me rnet uw zaicen wii bemoeien, maar, ilç dacht
wel dat ge het niet zoudt weten. Ën als vriend wil
ilc u toch waarschurçen.

* ll( dank u, want ik weet hoe vlug een jon-
gen op den slechten weg }<an geralcen.

Mijnheer Janssens, die de school kencie, waar
de avondlessen gegeven werCen, ging er recht
naar toe.

Met bevend hart kwanr hij op het buye.el van
den beetuurder.

-* Mijnheer, ik l:om u vragen of mijn zoon,
Pieter janesens, de avondlessen r'!oq volgt) sprak
de vader.

*- Pieter Ji-rnssens,) herhaalde cle besluurder.
Ik zal eens in het afwezigheid:boek ki'iken.

Hij blad*rde een ponsie in een Sro$t bcek en
zei dan:

*- janssens ,biijft al drie weken weg. Tffe

meenden dat hij ziek was"
In dien tijd werden er nûg geen a$.*r"*zigheids-

icaarten verzonden.
* l",leen, ziek is hij niet, zei Ce var.ler. Mijn

zoon heeFt nre beeïrngen en iXç zai l-lenl str*n6
straffen. Mïinhes'r. ik l:ted ç oo:k rnijn ver'ont'
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schuldigingen aan ovcr tie handelwijze van mijn
zoon...

VerontwaardigC .ging niijriheer Janssens heen.
Hij wilde Pieter niet van de dagschool roepen.

*- Ik za! hem van avond wel hel:ben, zei hii
bij zich z,elf . Zijn ':ucTerri zoc, ireclriegen...

De vader w,îs #ûlt zeer hedr*efd

Pieter kwam 's avonds van cie trarnstatie. Het
was al donker. Ilij spoe,dde zicli naar huis. Van de
pogirrg fot inbraak harl hij niets meer gehoord,
waar hij natu',rr}'ijl,i b]ii om was.

Fieter verechrni<, tclen hij zijn rnoeder met
lretraa;:ir:i gezici'lt zaq ziti.en, en vader uitriep:

- 
Ha; daar ir de bedriegeri

Pieiey harï r,vel dr,or cïen grcrrrd kttnnen zakl<en
van'schaamte.

Vader sahoot reweXdig uit, want al zijn veront-
waarcliging laaide weer ûlr.

- 
Ha, rnijnheer wilcl"e avondlessen nemenl

Hij rnras zwak in cie wetenschappen. En rvij meen'
den, dat hij het ern'stig meende met zijn studie.. '
In .nile weken zijt ge niet :r'reer op die lessen
geweest. Waar bieeft ge dan 's avonds? l-aat eens

hooren, q'eli<e ieuryens !ïe nu weer lcunt verzinnen.

- 
lL ging nerar een citl:, stamelde Pieter.

- 
Welk een ciub?

* Van eenige yriend*n...
*_ H,n wat voerd*, 4 daar uitir

_zt*_

**,Het lras eer! club... vader.." een club van
eenige vrienden...

- 
Stotter zoo niet I Vindt ge niet rap genoeg

*en tre';gen uit? I!< zai het :r z*lf rrË1erl... het
'wrls i:'r:.ir ;,,lrri:. vun ..:lrini<r:r.ç,.. i:n ;;ij r.ri!.:J;i jn3s
Lij eiju...

*- lk ber: ncnit clreinlçei."l gswee$t.."
"** FIet r^ras dn,rn \,;in rnij nm niet na te gaan,

wie eie vrienei rças, bij wien ge logeerdet... Ilc had
te veel r.ertroulverr ia u... En het ge.ld voor de
leasen was selcl v,:eir Crank... Bah, Ëoe min hebt
ge u gedragenl

* fi, Pietr:r, l:oe k,::ndt ge dat doen! lcloeg
rnoeder.

De zotrn nroe$t nu nlcer verteller-l i:ver die
avondjes te L.euven. n-raar over cle pogirrg toi
diefstal zweeg hij.

** \)ile rullerr ancjer:e rnaatregr:len nernen, zei
vade;r. Volgendr: ur*.:Il sNrruy ik u nanr een strenge
kostsch$el. Daar :zullen ze u afïeeren te bedriegen.

-- Vader, dat niet i srneekte Pieier. Ze hebben
me omgepraai, en ik riurfde niet weigeren. En ilç
hen toch oeik geen h;iein içincl rneler...

*- Neer:, ge ziji" een grcxr,t rurnrl, *e.il heldl Ga
naay urlr kamer! LJ',ry verd.ere,ri uitleg wil itr< niet
hooren !

Wai tiet:'el'rri;. Ilie,ier' l r.l ziilr ongehoorzaam-
ireiri" Àls e*n'rtaril:e,pige eing hij naar zijn kamer.
Naa:: aen koctechool! Hij kon cr niÈt aan dankcn.
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* Ik wil er niet heenl zei !rij.
flen noqenblik later kwam zijn rnoedey uaar

boven
* Pieter, hoe kontit ge $ns zùo bedriegen i

sprak ze. Da,t had ik toch van u niet vennracht.
O, wat doet ge vsder en mij veel verdriet aanT

* Moeder" z-ei hij, ik heh er zoo veel spijt van,
mâar stuur me i.och niet naar een liostschool.

** Jongen, vadel heeft het besloten, Ên ge
\ /ee.t wnnneer hij een vôornenlËn hecft- ie hij er
niet van af le hrengerr. Ën h*t zal u goed doen
,:ok. Ik ,ben het rnet ..oader eens. Cr hebt onr erE
sngerus't gcmaalet.

Plcts kwarn vader cr:lç naa'r boven.
*-- Vrnuw, laat hern nlleen, dat hij kan naden-

ken nver z.:ijrr sch-anr.lelijk gedrag! rie,p hij lcwaad
rrit.

Zuchtend verliei: moeder de leamer. Wat aou er'

*og gebeurenl
* Vader is verbittcrd, dacht Pieter. Geluk"

klg ncr" dat hij niets vrir: dier: diefstal weet! Had
ik rnaar: niet rii:.itr "Tuies g*luisterd. Maar ik worci
pok a}-o eerr kÏ*inen ir:ngen i:eÏ,;in<treld.

VIt"

Eenii:e riar';en *"varen vertroopen"
Pieter had ni.et rneer naar L.euven mûgen gâên.

l{og twer: rlagen r:"n rnijnheer Jana*ens nou ziiq
24

aoon rraar de kostschool doen' Het vie! h** oot
wel hard, ïï]aâr hij zeu de naak toch doordriiven'
alhoewel zijn vrouw nog ten beste voor Pieter

gesproken Ëad. Pieter zelf kon er niet aan den'

Ë.* Hli vond zijn vader harteloos- Hij wond zich

zelf op. hlet berluw waa al verzwakt" De jongen

luisteide naar booze, inlvendige stemmen'
Weer zat hii oP zijn kamer'
* Vader en moeder clenken zeker" dat ik al-

tijd aan hun kincierachtige i:evelen zai vçldoen'

nU * twintig jaar ben, tàl ih ook nog rriet alleen

rnogen uitgaan, brornde hii"
ôe koptschool. vr'as nu Loch het akeligste wat

bestond. Attiid moeten studeeren, nooit eens ffIo-

;;;;rg.tn' Bij deze gedachte werd hij wanhn-

pig" En ,bocze Plannen rezen 0P'

dagen terug kwam I Vader zc'u dan we} blij zijn

a"i lli terecht wa$' eln alle's vergeven' dachrt hii'
Maar daarvoor kencJe hij zijn vader te goed'

Neen. nog veei strenger zou deze zijn'
* l,{*ur rjie school, ;U *it hc.:t uiefi I rnunrpeldr:

hij.'--'Nou 
lanp- peirrscle Fieter' uraar kwaTÏ ttlt Ëeen

ireeluit'*ô;;; 
v*igenclen tl'*#, trii zijn sntwaken' lag- hii

*;;;. ,{*Ik*,., ft"- Lii het it'ch t'Û'rriËcmen korr

{3m ria.aÏ dic eehool te gaarl'-îfusiu"pen ! Maar 
*f*î*""" 

irij heen saa' ï



I:t het was hei eenig rrrirJd:1. want a;lders zouhrJ rnotâTeTt we q moeten.* 'lVat 
rrroei rir.d"o.l,: \,rûeg irij zich af. lk;l'iil;6;;iî:i:,j;,,It.ii* :"_",. 

..* ;i1;
en it< zat da,, ;-i-;;;;; **,."il.tifl iil_îIji
#:Ërï::.r erkenner. .r", l;ij'"-eï're srreng se_

Zijn i:esiuit was. genornen. F{ij zou eens latenzien, dat hij gee;r. i.Èi". i""*#''.r,1., *uu.
-,,f1:*ri"* ai,,g hij J;;';;,"'il;'*den, en namzIJn sp€arpot uit ie trrast wee.*. Eersr eens tellen hr"";:i iii heb clacht hij.Bov-en op Ce kamer dee,ci hii ..1^r* Honderd vijftig fr"*. | -nr, 

valt nog
1T,*_*', =*i hiJ'. fk lrar, **n flink ein*i mer rJen treirrfelzen.

Hij 6egcn nu z.ijn viucht {e _rege{en.
-* VanavoniJ irruip ik c{rro:. ïJt oo.*ui*. oîlden baom, die vo:or a." u.;;:;;;;. Z;;;:rJtilc benecÏen. Ilc h.eb d." ;;ï;;lË"-l""H, voor me.Ilc kam wel tr;e iJrussel. .r, ;;;";;i ik ui*r, *"rme te doen staat.

.Fieter ging zil'n spaaïpo,t terug op zijn plaatszetten want ziin c,uclers r,rocl,tei ,ri*ru rr*r*o"-den. Flij clrentelde ryat rr::rd, *uar r+,eldra riepzijn vader hem.

- 
Fietel', nu lï:ûet ik u eens ernstig sprei(en,zei hij" Morsen 

_-:î: s* *o;-i". 'ti_rî"illi. 
Jt

durf hopen, da[. ge daar: uw sr:huld zult beseffen
en zuït zeggen; 'or Ik heb rnisdaan>>. Het is voor
mij en uw rno*de" r:ok niet r,rettig, dat we u om
zullc. een reCer, rnoeten wegzenden Het is echter
om uw [restwil. Alieen durf ik u niet rneer laten,
want ge zaudt op den siechterr weg zijn, voor ge
het zelf weet.

- 
Vader, snreel<te Pieter, die nu toch onder

den indruk was, als ik u nu beior:f nooit meer
ongehoorzaam te zijr; en altijd rnijn j:est te doen,
laat me dan thuis.

** Neen, dat niel. Alles is geregelcl, eil lraar
die school zult ge gâan.

- 
Zaa een vader gehroorzaam ik niet, mom-

peick hij kwaacl. hilaai morgen is de vogel gevlo-
en, en zullen ze een ander gezicht trekken.

Gansch den dag was hij toch in spanning. Hij
regelde ailes voor zijn vlucht, zocht wat onder-
gced bijeen en bond dit in een pak.

** Dat het nu rnaar vlug avond. ware, wenschte
hij.

Bij het avcndrnaal "i:regon 
v;-tder nos eens over

de reis van ffror5qen rraar de ïc.ustsch,r:ol.
Pieter iaci-rtte in ziSn eigen en dacht:

- 
F"Xel: is tocl'l allen:aal ."'ruchteloos, beste

vader!

-- .Jongt,rl, wees altijd eerlijk en braaf. vr:r-
rnaande moerier. Dan kunt ge lrinnen 2 jaeir dic
school weer veriaïî 

:" 
voort studeeren.



* Twee jaarl dacht pieter Nooit sou ik hetzog-iang rrithoudenl Geen twee weken.
fil w1s biij, dar liet rnaal ufglloop*r, w.u.
Ganech den avond door bleeF hij in spanning.

Ë,indelijk was het tijd geworden om naar bed ie
gaan.

Pieter wenschte eijn ouders goeden nacht. De
gedachte, dat het vctor de laatste maal zou zijn,
ontroerde hem teich even.

Toen hij op zijn karner was liet hij zich zuch-
tencï r:p zijn bod vailen.

* Wat kan ilc anders doen om aan die school
te ontcnappenl dacht hij.'Wat later hoorle hij zijn nuders ook naar bed
gaan.

Fieter keek nog eens hoe hij gemakkelijk uit
het venster kon komen. Dan wachtte hij kalm den
tijd af. Ëindelijk sloeg de klok één uur.* Nu moet ilç gaan, zuchtte hij.

Hij nam het geld uit zijn spaarpor, die hij daar
straks rveer mede genomen had, en maaJcte zijn
pakje I'log even scheen hij te aarzelen. Op dit
oogenblik ibesefte hij wel zijn daad. Welke âvon-
turen zou hij tegemoet gaan? lVlaar als hij aan de
kostschocl daeht, scheen alle bezorgdheid over-
wonnen.

Heel voorzichtig krn*p hij do*r hct vËnst6r.
klerndr: zich ;rarn een boornstaul 1"4$t, çn ksn aish

*" es *=

alzoo op den grond laten zakken. Niets stoorde
zijn vlucht, en stil veriiet hij het ouderlijk huie'
Vol moed stapte hij cien steenweg op.

VIII.

fulijnheer Janssens was den volgenden dag al
vroe$ op. Hij zou zijn zoc.,n ooic liever thuis hou-
rJen, rnaar tocla ,[:ieef hii bij zijn besluit.

-*' lFiat blijft Pieten lang l:r:venl uei hij tÊgen

zijn vrouw"
-* Cerh, hrj zal zeher noËi wat in te pakken

hehhen, rceende rnoeder"
** J*, trnaar itrç zal Frern nu toch rnaar roepetl.
Va.cler ging naar boven cn klopte op de deur

triûn Fietéru claapkamer' Natuurtriilc tr<reeg hii
gee:;l antw.nnrd,

**. S/at is hij lui vanda.agl clacht vader"
l-{ij stapt.e de kamer biniren en 'was niet'weinig

verl:aas,d tcen deze ledig was'
*- \Vat is dat ntl? starnelt{e hij v'erbaasd' Het

venster open, het becT *nireslapei!' zûLl rnijn zoon

aevlucht eiinl
Ftii keel,', cle l*arn*r rond, en toen hij den ledigen

*pu*rpot Ê:emerTcter, ',çari alle tvrij$eX *eS'- Pieter

g*"i""lttf l{ii h.on tret nog niet' goed gelooven'

l-{aaetig liep hij n:rar beneden'
**- Ô, *n,rit, nu is Piçiei' gevluchtl riep hii

I4it" 
zg *"'



Moeder schrok ge*,eldig, en zei hnif schreiend:
-- Het i<an niet *r*o ,i;* I* Ëir is geen twijfel rnogeliji<. zei de heer

Janss,ens. FTet bed is onbestrapeïr err zijn ,spaarpot
is ledig.

** û, n"ran, dan rnoet gij onrnidcleilijk cle perli-
tie waarschuwen, want Pieter kan noq niet ver
weg zrJn.

De uitdruktr<ing np rraders gezicht vernpcierde
heelemaal.

* De politie rvanrschuwerr) l{een, dat niet.
tredereen zou over ctns babbrelen, en clnair l;edank
iL voor.

h{oeder sprong nu recht en zei hefrig:
**" Gij geeft meer om <Je spot van de rncnschcn

cjan om uw zoon.
Maay vader witrde nu niet iuistere;:r" Hij be-

weerde, dat Fieter vrel binnen een pailr d.agen zou
terug zïjn.

Mariq kwarn hinnen. Ze had ir,:t eJagblad in
de hand.

-*, 0, vader en rnoeder, hier staal in, dat
jules, die vriencl vair Fieter, aangehouden ie voor
de poging tert diefstal t ii .nijnl:eer 'Woutere,

sprak het nieisje. Ë,n Trij beaveert dat Pieter er
dien naclrt ooh; hlj was Ër st;iat r.:Xrere X... l'aR
R.oroshenr. . Tlnt in.:et Fieter ei'in"..

Vader en n:,Ereder inz*n het bericht"

* 30 *'
*sl --

* (), reker is .rize enorr claar hij geweesti
krçr:ncle yncï*r'^ T"]a{: h*,:f t l:ij v:*rrrv*:gôïl. Nu
rreten rve, wa"ar{rrn hij gevlu..ht is- "ÇVat zullen
we nopr 

'beÏeveri 
I

Nr:.s zwaayeler lvas het ver"l;.iet van rie ouders
.in var! IVIarie.

*.* De poli-tie aal lien"l ter*g l:rengeno rnaar
:liet naar huis, ck:chr qraar de âevangenisf vreesde
de heer .fanssen*.

Eenige uren later kwarn eï een heer van L*eu-
r.en. l-{ij be}rcorcie tc,t }iet gere*ht en deelde mee,
,iat Ïrieter d,oor zijn L,arnara.lnn verklapt was.
lu4ijxFre*:r Jarnsn*us vcltr:iele , cia.t ziiri zûon cle

vÏueht had genc,men.
--" û, da.t hij irr-l nraar weg Trlijft, zei vader

verbitterd.
Pieter "ql;as in dien r,i,.cJrt tr:t Fjrussel e*rap.kt. ln

een herL,ergi ontl-r*e,t hij. ilnder het eten rag hij
een ri.agblad in. H,r, daar Tas l.ij ook het hericht
van de aanhc,udins.

*_ .iul*s heeft n:re veriilapt.. l-iij z*l niet zeg-
gen, dat ile ger',,'eigerc,l had n:ee te doen., O, ik
meret uit lret trar:.d I hesi,rot ,cle knaa6r.

Angstig steeg l,rij i-* tien irr:in rrnar F'rankrijk.



iteter werd niet ontdekt. Na allerlei avonruren
,btond hij op jaarrnarkten en kermissen in Frank-
rijlc met een loterijtr<raam. Hoe het verder rnet
hern lrerliep, v*rielleh wrl in hct volgend b<lekje.

Lecs Nr" 393r
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