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Twe.ede druk

I.

'folutrug was èën .landlooper. Hij had geèn vaatë wrr.
ning.,,,Hij zwierf door Vlaanderen- GewoonlijL had
hij çen kistje met garen, band, knoopen. poetpapier,
enveloppen en eenige andere artikelen bij zich. En
dan zei hij aoms, dat hij een kooprnan was. Maar dat
deed hij meer voor de politio. Handel was zooge-
naarnd zijn middel van bertaan. En zonder middC
van bestaan" zou men hem naar een bedelaaregecthht
hebben lcunnen zenden. Dat wilde hij niet.

* Ik moet vrijheid hebben, zei Manua altijd tot
andere vagobonden. In een gesticht zou iL. ziek wor-
den en stervên.

Manus was nu vijf en veertig jaar. Ziin kleeding
uag er {ravelooa uit. 't Waa gekregen spul. En op eerr
scheur heek hij njet- Somg bond hij de flardeo met
touwtjes bijeen. 't Gebeurd,e ook. wel, dat hij een gat
met een groven draad wat toenaaide. Er grng çomr
een week voorbij, dat Mantu zich niet ontklecdde,



rvant hij sliep meestal in een hooimijt, een schuur of
een sti...J. en^ ool: rvel, in warme zo,rnernachten, in eefi

bosch of ecn droge gracht. "s Winters zorgde hij aÏ-
tijd wat gelci te liebben, orn ergens in een logementje
te kruipen. Zijn. vingers dienden als kam voor'haar en

baard. Er' hij 'r,u-iesch zich in een vijver ,een beek, een

vaart of een rivier.
lvlanus '!vaÏ Eeen slechte rnan, Nrlsoit zou hij iets

weggenorûren hebbdn. l-lij deed oolc geen mensch
kwaad. I-iij kon zelfs "welgernanierd zijn en andere
landloopcrs noen:Cerr hern een geleerden vent. Ze wis-
ten dat 1\,1ia;lus g*eci F'rar:sch en Ëngelsch sprak en net*
jcs schrcef.

û;, een avo:rij k.,vam .V{anus op een hoeve in het
,land va* Aalst. 't x,ffas .bij 

de lveduwe Verrnees. Deze
baerin har:i ecn goe6! hart" De iandlocpers mochten al-
tijd in cie ss}:uur .rvernaehten. iF"n 's avonds bracht ze
hun een korf aarJappeien, een stuk o'rood, een korri
rneii:" liatuurlij.k i<.enden de vagebonden dat adres.
,fle deelde:r bet r:lkaar mûe, ,En er ,,irae dtrs dikwijls
bezoel< op ri,: hcrev,e van bazin Verrnees" Deze boerde
irneL haar rçrar Guritaaf, die al even medelijdend waÊ,
*ls zijn rïrr,-]eiie:ri I)e burgemeester van lret dorp. ver-
rnaairde de r,;'ecluwe rvei eens. ./

, -* i".ret ::al toch strecirt afloopen, Æei hij clan. Die
l"ereis zullc-n u Lrestelen"

__ lJ, el neen, ailitwsordcie eie v:rouw teli:ens. ,t Zijn
geen slrclrte rrre::schen"

. -.: lVlaay waarc,fir werken ue niet ]

- 
Ze werken, burgemeester ! De een is keteliapper,

eie 'ander scharenslijper. Er zijn ietrrders €n wilt weet

ik al. Door'husr anrbacht rnoetair :,i rr-iize.n cn ue ver-
dienen niet genoeg orn in een irotel ie iogee:'en. Wart

geeft het uu, of xe in mijn schuur siapen.".

- 
De een vertelt rj:rt aan ,ien onder' {::rt ?.î.i ioi{t Ee

n.i elat vol!.q. nanr de qeinecnte, Lrvçrntle cle hurplernees.
ter"

:-- fu1631 s movgens vcrtreiriren îe rïeâ!, Waarlijk,
't sijn geen sleehte rnenschen" Ze zijn claiilihaarrooor
hetgeen ik- d're. Ze n,ret-rrrrn nle r:rc*-'ticr \r'r::'i-.iees en

ee $pelen 's avonrls zoc, schocrn ,-,;, io i-iilrmonika of
een anrier clraait zijn orgeitje. çJar! hel r:ei1 plç?isy !g

nm te hooren.
Zaa antwoordde cie hoerln, al* de ,burc,e,.neester

haar verynaand.e toch voorz:chiig te z;i rii :neï al clie

weemdelinger:" P/Taar neen, 't" waren alierrrraal geen
fulanussen ! Sorns werd de a-eduwe i:estoJen. rnâar ue

merkte het gewoonlijk niet. Ën ,rok, L'ii anileren ver-
miste men me,ermalen ,een siuli rvaschgoed of een lco".

nijn of een kip. Toch m,eende ie weduv;e iat ze, tle
uwetrvers een o,nderdak rnoest l:r::orgen.

Op een avond tû/aren eï weer bezoekers. Ze bra"ad-
clen aardappelen in een vuurtje, ciat ze op het voor-
hof ontstoken hadden. De :boerin keelc door het vens-
ter en zei tot haar zoctn. :

- 
Wel Staf, Manus is daar crok. Lloep he,m binnen"

Hij zal dien brief schrijven, ge weei r,,ei, aan Cen
koo;rman voor de levering van ons vias" t{ij kan dat
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b€*ùer dan gij. Die brlef moet fijn opgeeteld worden.
We hebben een versohil in den prijg. De koopman

dient te weten dat we op ons recht staan.
.* Ja, moedet, Manus kan ong helpen, antwoordde

Cu*aaf.
De landlooller moeat dus binnen komen. Hij etoet-

t* beleefd, en hoorde wat de boerin van hem verlang-
de,

- 
Een briof *ctrrijven" rnoeder Verrneee I O, al*

het dat maan ie. Leg papier gereed, geef pen en inkt"
Il< zal eerst mijn handen eens wasfchen"

En Manug schreef dan een fijnen brief, tot gïoot6
tevredenheid van de b,oerin en haar zoon. Hij kreeg
als belooning een bord lekker€ zoete pap en rnoôt
dic aan tafel gebmiken.

- 
Manus, waar hebt eii die geleerdheid roch ge-

haald ? vroeg do weduwe-

- 
Op school moeder Vermees.

- Ja, dat begrijp ilc. Maar ge hebt dan lang naar
rchool mogen gaan" Ze ueggen, dat ge oolc fransch en
Engelsch hent". .

- 
'6 ls waar, e'n dan leurder zijnl... vagebond, hél

- 
Manus, ec rrit van goede familie, hernam d,e

boerin. Ge t<unt dat niet wegsteken.
De man boog het hoofd en spra[, op zachùen toon:

- 
Och, waârorn oude koeien uit de *loo,t halen I

Wat voorbij ie, wel dat is voorbij.
* Nog een bord pap, Manue ?

* Neen. t"* o.,._ 
* _

w
'tl

* f66n toe, op een been kunt ge nicu staan ! Elcu

kloeke kerel als gij maar een telloortj'e oten.. " Maar
wat zie ik nu... tranen in uw oogen I

- 
U/sl, ,een mensch heeft wel eens een triesligen

avond, moeder Vermees... Let er niet op I

- 
lllanqq spreelc uw rrart eens uit' N{isschien kan

ik u troosten. Ge hebt verdriet.

- 
O, gij zijt een brave vrouwe... vcel te braa{, orn

mijn 'historie te hooien ; en de landlooper *moorde
een snil(.

- 
l(srn6a1, zeg mij, wat er u deert, Manusl drong

de boerin aan. Misschien kan ik u van dienst zijn.
Och, een mensch als ik, moest zijn Verleden kunnen

vergeton... Ja, ik ben van goede familie... en ik had
nu ecn trelfelijk man kunnen zijn zooals miin zoon.

- 
Hebt gij een çoon?

* Ju, moeder Vermees, en hij is advokaat.." Maar
hij kent zijn vader niet en ciat is maar't bestel Een
vader als ih. ", een vagebond !

- 
Wil hij u niet kennen ?

- 
Hij weet niet, dat ik besta I Hij denkt, dat zijn

vader al lang dood is" Luister, zoo is het gegaan. lk
had brave ouders en ze lieten mij lang leeren. Ik werd
koop,man in koloniale waren. 'k Trouwde met een goe-
ele vrouw. We trregen een zoontje, O, ik zag het kind
uôo gaarne. Maar ik had tegenslag in de zaken. En ik
reJloor den moed. In rplaats van flink te werken, be.
gon ik te drinken. lk was algauw doodarm" Mijn vrouw
stierf drie jaar later. Ze heeft in dien tijcl veet ellende
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geleden. O, lafaard die ik wasl Maar ik leek wei gek'

'k Had een groot man willeo worden en ik k'on er niet

aan denken' weer van voren af te beginnen' Toen mijn

vrouw dood was,.vroêg haar broer of ik afstand wilde

doen van mijn zoontje' Hij zou dan voot zijn oPvoe-

cling zorgen. Ilc stemde toe' lk moest teekenen' dat iL'

den jongen niet mêer zou terug eischen' [k deed het'"'

O, to"r, ilc Joris zag weggaan, heb ik toch veel ge'

weend. Hij was toen vijf jaar"''Zijn oorn heeft voor

hern goed gezorgà" Hij deed het uit liefde voor ziin

zu.ster, rnijn vrouw Ilij vertelde aan het kind eenigen

tijd later, dai ik gestorven was' Och' wat kon hij an-

dersl lk was een zwetver geworden"' lk doolde rond

van de eene stad naar de andete' Veel nachten lag ik

dronken in een gevangenish ok' Ze wiiden lne naar

c"en bedelaarskolonie doen' Ik lon naar Frankrijk

vluchten. Dan heb ik een tijdje in Engeland gewerku

Ik heb daar het drinken afgeleerd' 't Is het eenige

waar ik fier op ben. 'Dan kwam ik naar Vlaanderen

terug. lk wilde nu en dan nrijn eoon eens zien' Hii is

nu advolçaat... ik zal u niet zeggen waar' Maar ik heb

hem hooren spreken voor de rechters' Wat deed hij

dat schoont lk stond dan achter in de zaal' Maar nooit

zal ik hem laten tnerken wie ik ben' O, moeder Ver'

mees, ik heb u dit nu verteld"' maar spreek er met

niemand over... en gij, mijnheer Grrgtaaf ook niet""'

Alç d.e ,menschen hooren, dat mijn zoon zulk een va-

der heef,t, zouden ze er hem orn beschimpen' En dal

mag nietl

-6-

be boerin wae diep ontroerd door het vetharl.

- Manue, waarorn zoelct ge geen vast werk? vrocg
ze. IVIet uw geleerdheid zoudt ge op eerr bureel kun-
nen geraken.

En mijn getuigschriften) Ih ben een vagebondl

- 
Ander werk dan...

- Ik ken geen arnbacht. En och, het rondloopen zit
me in 't bloed. Laat me maar doen! Nu kent ge mijn
geschledenis..r 't Is al imijn eigen schuld,.,

En eensklaps stond Manus op. Hij liep het huis uit.
Hij wilde niet meer bi; de andere leurders komen,
maat zocht een plaatsje in het stroo om te slapen.
Daar lag hij lang te schreien, en te denken aan zijn
overleden vrouw en zoon, den advokaat, die moende"
dat ziin vader dood was.

n.
's Morgens vertrsk'Manus al, toen de anderen nog

xliepen.

- 
lk hadi dat gisteren niet rno,eten vertellen, zei

hij.
En nu wilde hij maar liever de boerin niet meer

zien, anders begon zij weer over zijn zoon. Manur
wiesch zich in een sloot. Hij had nog e,en stuk brood
van den vorigen dag. r[u1 at hij op. ,Dan arerfde hii
voort.

- 
Ik wou dat ik nu maar een heel eind van hier

was, zei hij bij zich zelf. Moeder Vermees had veel
medelijden met rne. Misschien spreekt ze wel over me
met den btrrgemeester of zoo. E., z" zouden me wel
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kunnen opzoeken, onn mij verder over mfin iongcn ùc

;"t;" uo ** bij hem te brengen' Goede menschen

handelen zoo' Maar mijrr zoon moet niet weteru dar

hij zulk een raren vader heeft" lk wil nu rÊp v€r rrap

hier zijn I

Maar Manus kon dat gemakkelijk zeggen ; hii had

geen fiets, geen paard. Hij reisde slechts op zijn bee-

i"n*ugé"' En deze werd al oud door het vele gebruik''

\ililel stoof er nu en dan een auto'mobiel voorbij' maar

daarin neemt men geen landloopers op' En toch kee['

Manus nu begeerig die snelle voertuigen na' Ginder in

de verte naderde er wêer een'

Manus liet zich op den weg vallen. Hij hoorde de

auto vervaarlijk trompen' trraar bleef iiggen' De chauf-

feur stopte. Hij kon dien man toch niet overrijden'

Hij vernam gekerm.
* oAu, au, aul klceg Manus, en zette eerr pllnli1l

gezieht,

In de auto leunde een dame.
*'Wat scheelt dien man? vroeg ze aan den chauf'

feur.
* tk weet het niet, mevrouw. Misschien is hij wel

door een vorige auto âangereden, en hebben ze hem

laten liggen.
* pa1 zou gerneeR zijn! We zullen eens gaan kij'

ken, en de dame en de chauffeur stapten naar den

landlooper toe.
'* f,s, au, au! kermde Manus nu op lagen, dan op

hoogeren toon,

-8-

* Wat scheelt er aan) vroeg de dame vrteadeliiL'

- 
Au. au, au! antwoordde Manus.

* Zijl ge overreden? Of doet het ergens zeer)
* Au, au, aut liet Manus weer hooren'

- 
Hij kan niet meer spreken, de arme man' her"

nam de dame. Ik zie toeh geen wonden' Zeker heeft

hii wat aan zijn hart of in de ingewanden gekregen'

* Au" au, aut jarntnerde Manus al rnaar dool'

- 
We zullen henr m'eenemen naar de stad en in

een hospitaal brengen, besloot de goede ûnevrouw'

Dan kan een dokter hem onderzoeken. En ze vervolg'
de tot Manus : (Kunt ge niet even opstaan en tot aan

cle auto gaan? r

- 
Au, au, au, aut miauwde de landlooper" Maar

toch krabbelde hil overeind, al scheen het hem moei-

lijlç te vallen.
De chaufieur en cie dame ondersteunden hem en

wcldra leunde de zwervev gemakkelijL achterovet in
de zachte lç.ussens. En al was het nu niet zoo luid. nog

kermde hij: <Au, au, au, aut> De auto reed voort'
Wat ging dat vlugt Manus hield de oogen dicht, maar
nu en dan keeli hij even".. ,De dame hield hem een

fleschje met ïeukwater onder den neus. Ze mecnde-
dat de geur den zieken man goed zou doen,

Na een half uur was de auto aan de stad. Manus zou
over dien afstand wel vier uur gewandeld hebben. Dc
ehaufieur verminderde zijn vaart.

- 
Qsvegh ge u beter? vroeg de dame aan Manua"

-- Ja. mevrouw. 
* g *



* Wil ik u naat een hospitaal brengen?
-- O, neen... het is al overl"". Ja, het ia heclemaal

voorbij, en Manus trok wijd de oogen open. Ik kan
nu wel uitstappen, vervolgde hij.

- 
,Maar wat scheelde er u dan?

* Ik was 256 trnoe, Inevrouw au, au, z6ô moel
Maar ik ben heerlijk uitgerust. [l< zou oolc wql zoo"n
auto willen hebben.

* Hoel rfin ,niet ziek?

- 
Ziekl Gelukkig niet...

De darne liet dadelijk stoppen. Ze begreep, dat de
landlooper haar beet genomen had. Die kerel wilde
een eind 'met de auto rnee rijden. En daarorn had hij
eieh zoo aanges:eld" Ze vertelde dit aan den chauffeur
Ën deze keeh nog veel nijdiger dan zijn meesteres.

- 
Wil ik hem aan de politie overleveren, mevrouu,.

r"toeg hij. Zoo liegen!
_- lk heb niet gelogen, riep Manus. Als mevro,rw

r^râ'f r'?oeg, zei ik niets anders dan : au, au, au, aul En
rs van wermoeidheid. Ik heb van nacht slecht go

slapep en rrnoest toeh een heele reis doen,
De dame ,lachte en zei :

- 
Ce zijt een slimme klantl

- 
,lVlevrouw, ginder staat een politieagent. apraÈ

de chauffeur.
* 1661 hem daar maar rustig blijvenl hernam de

dame" Die ,man wou eens per âuto rijden, en we heb_
ben hem dat plezier gegund.

Manus was uitgestapt.
* t0*

- 
Mevrouwl eigeRlijk heb ik u toeh wat bcdre'

sen, zei hij. Het spijt me, Ge zijt ioo goed. lk had

het u moeten vragen een eindje te rnogen meerijden
Hij groette beleefd. De dame lachte ttog een$ om de

grap eii ze wilde Manus zelfs nog'rrat geven; maat de.

tandloopor boog en wendde zich af.

- 
Dc man heeft nog goede manieren, mornpolde

de mevrouw, toen de chauffeur de auto weer in bewe'
ging bracht.

Manus ging de straat in.
-*'V7at reed ik daar heerlijh! mompelde hii, XVlaar

't was weer een landloopersstreek. Zoo doet nu een

vent, wiene zoon advokaat is. Neen, mijn jongen rnoet
zulk een vader niet kennen; ik zou he..m rnaar in den
rveg loopen.

Manus bleef niet in de stad. Hij hield meer van den
l,uiten. En ai spoedig was hij weeï op een landweg.
Hij verkocht eenige trrleinieheden, al werd hij aan me-
nige deur tuw afgescheept. Zoo werd het middag. En
onze zwerver kreeg honger. Hij zag daar een net huis-
i'e staan en wilde er wat eten wragen, een restje van
het rrniddagmaal of zoo,

'Manus ging door een hek en over een bonmgaard.
Een hond begon wild te blaffen. Honden en landloo-
pers leven. altijd in vijandschap. Manus wist dit na-
tuurlijk wei en keelc dan ook, of het dier goed vast lag

- 
Hm, de ketting is niet te dik, bromde hij. Maar

zal'toch niet breken. Houd u maar koest, baas. Ik bet
geen dief, hoor!

*il*



,En lManue klopte op dc voordeur. V66r het raam

zas hij even een hoofd, dat dadelijir verdween. iVlaar

dan hoorde de z-werver, hoe de deur op glot werd ge-

.{raaid"

- 
frliet vriendelijk, 'zei hij" Ais elie nren*ctrera rnij

rriet ai voreR binnen laterr, zai iL rnaar eens aan de

achterdeur' kloppen,
En hij deed het, maar zonder gevolg. En dan sehroL

Manus" Hij zag, dat de hond zich los gerulct had en op

hern al kwam. Het beest liet al zijn tanden zienl .

Ale iernand in nood verkeert, kan hij $oms rûeel

.tan hij zelf weel, Marrus was niet jong meer en toefr

zat hij in een. twee" drie op een boom. Zijn hoed bleef
aehter. En de hond beet het hoofddeksel dadeliih
heelemaal open.

*- Dat voel ik toch niet, dacht IVIanus. Ja, vrien{,
blaf en spring maarl Als ge te hoog opwipt krijgt ce
een ferrnen stamp... I{ier zit nu Manus, devader van
eerr advokaatl

Daar verscheen een vrouw. Ze was lang en mager
en keek nijdig door haar bril. Ze bleef v66r den
boom staan, met de handen in de zij en riep apottend:

--* Gevangen, hé, rnanneke. Ik heb u, brutale becie-
laar, om aan al mijn deuren te bonzgn, als ik liever
trw' hielerr zie dan uw teenen !

* Bçs1s mnevrcruw, luister eens naaï mij, zei Mla-
nus. Een deur is toch om er op te kloppen als er geen
bel naast hangt. lk lrwam u heel vriendelijk wat vra"
gen!

- t2 -
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*' ja, den boel afloeren, om dan 's nachts met âÈ.

clere deugnieten te kcrnen steien.

-- I-,ievcr iiet ilc rrijn l:anden afkappen dan wat
r,veg tc nerilcn, -Leste mevrcuw! Ik wilde alleen om wat
etsn vralle:r, een kLiclcje van u\r' rniddagmaal. Maat
-rve€:i ge r:..'ai geef het nu aan uw braven hond. Dat
;aal herrr beto':r srnalçen dan het rnager been l.an een
ouden iandiooper, hé? Ë,n terwijl hij eet"., 't liefst in,

L!v/ i;.1riiên.,. kan ii< er gaurv van door gaanl
** ja, Cat zouCt ge rvel willen!
-.."'. Û, ai, ge uw hond vastiegt aan eerr E,terkeren

l*etting err mrj zetrf in d'e keul<en nloodt, dat is noE he-
re.r. lk zal w'eigemanierd eten !

- 
l!1".; inu franken mond?

* Zeker rnet rnijn rncnd! Gij eet toch niet rrret uw
rreus, hoop ik.

-- [-Io,:r' d.at nu er:ns aan! ûe ,zit gevangerr! Ge
durft niet naar benecien komen...

_ Jar,r,el...

- 
jDoe het dan!

"- Op €en lroorwiJarde! I-loucl zoo iang den bek
van u",,lr alle::iiefst hor:clje dicht. Ik heb nu al genoeg
eijn tanclen gezien. .i-iij heefr rvaarlijk een prachtig
gebii, beter Can het mi3ne.

._" C;j blijft daar ziiren, en ik stuur om den veld-
lo'ach tcr'.

De nrrouw ging heen maar de hpnd bleef op zijn
post. En Manus durfde daarom den zijnen niet verla,
ien. Hij was nu tcr-i: wel wat ongerust. Hij hoorde hoe_ i4 _

'{iii
'i:t

x!,

de vrouw een jongen riep' clie wat vcrcier aan het

$pelen was. En dan zag lrij den knaap naar hei 'dorp

loopen. welk's hooge toren gindei bcven de boonren

uitstak.
* Nu rnaar afwachten, wat er geheur:t! brornde

N4anus- liç zit liever in de auto dan op de:t'':tt haxien

tair.
Een hal$ uur later daagde de veiriwacl'rtel op; I)e

vrouw kwarn or:h weer uit haar huis, i:ieid d'i:n hond

vast en riep tot den Politiernan I

- 
Nu hebben we een van Cie kelels v;tt. Ër Tr'erd

in den laatsten ti.id veel gestolèn' lleze vent irwarn.hier

al.ïes eens afloeren. Zijn oogen vlogen door zijn lr'oofc['

Fllii '!:ekeekr ererst het slôt van rJ,: achier"cleur, clar' ora:rt

de voordeur.
-- Maar beste rnevxûu'w Loch, ;iep futranus, het sta-at

u niet schoon zcct te liegen"-.
* Ja, ja... en hij nam ook de vensters op!
* Heb ils uw ven$ters otr)genorrlcfi? vr,:rê;1 T\{anus.

Ze zitten toch nog in rrw huis.

- 
Ja, ge weet wel wat ik ttedoel" FIlj r:noest goed

weten. hoe hi; van nacht met zijn i<crnuiten l:on biri*

nen clringen" om ïrle te besteien. F*{:rar ;Jeiuhlcig }:eeft

nnijn trouwe Fik gewaakt!

- 
Ën dat alles" orndat ik er,n l:eetjr âien tçr:,u vra-

gen! kioeg Manus.

- 
Kom eens naar ben*clenl seboor! ,4e :,.t'ldç'aei:'

ter
* Ja" ais ge dien braven Fitr* rierl beli tr;'ehoudt-

-: t5 *



* IL ,zâl Fih wel in huis brengen, zei de vïouw.
,- Ja, maar doe voor alle voorzichtigheid de deur

achber hem dichtl woeg de {andloo er. lk heb voel
eerbied voor uw hond, en ge hebt volLomen gelilk.
dat ge hem prijst. F{ij is een trouwe waker.

De hond werd dus veilig opgesloten en Manus liet
rjch uit den boom slijded. De veldwachter legde hern
de hand op den schouder en zei:

- 
Ge gaat rnee naar het dorp. Doet ge het geu/il-

lig, of moet ilc u de boeien aenleggen )
* Neen, geen arrnbandjee" als 't u beleift. IL. draae

imrn+ra oolc ge.nn onrringetjes of een broche,

- 
Lach niet sret rne.

- 
O, zeker niett lL. ga gehooïzâsutrr rnee, Ivlag i.k

cerst m'ijn bakje opnemen,, het etaat bij de voordeuy,
Het is mijn broodwinning.

* J"" ws lcenneu dat !

* Leurerr ) Neen, mijnheer de vcldwachter, srj
hant dat niet. 't [e een lastig vak, ilc ondervind het
vendaag weer.

De wouw stond nu aan de deur en keelc den gevan-
geûr€ na. Manuc maakte een ..buiging en riep .:

- 
Goeden middag... Mijn hoedje laar ik maar

achter. Met een pluim of een bloenl kunt ge er nôg
een schoon rnutsje van rnaken. Het zal u zeer schoon
rtaan. De kornplimonten ook aan FiL.

- 
Houd nu tnâar een beetje uw mond! gebood de

veldwachter.
Ën Manu.s zweeg onderweg. Hii dacht plota raeet*t6--

aan zijn zoon. Die was advokaat, ,woonde [n ccyn

groot huis, was een fijne mijnheer. ,En de vader werd
hier door de politie opgebracht.

- 
Al mijn eigen schuld, zei ,Manus bij zich zelf.

Celukkig weet rnijn jongen niei, dat ik nog leef. En
hij mag hret nie,t weten. De ,menschen moeten van hem
rriet kunnen zeggen: <<Zjn vader is een landlooper,
een vasebond>. Ik heb eiit lot verdiend.

Veel menschen krn'amen kijken en sommigen seho!-
den Manus uit. De veldwachter siak clen gevangt:ne
onder den toren.

- 
N[6s6 ik hiel lang zitten '] vroeg Manu*s.

* J61 morgenochtend, want de butger,reesler iB
niet eer thuis. En van hier zult ge wel naar een an.lçr
hokje vertrekken,

- 
Maar wat heb ik dan eigenlijk misdaan,)

* pa1 zai de burgeirneester wel verder onderzoe-
ken.

- 
Mij goeal Zeg, mijnheer de veldwachter, geef

rrre dan toch wat eten. Ik ra.rr*mel van den honger.* Ja, ik zal u wat brengenl
* Wel bedankt. Ge hebt toch een beter hart dan

rle bazin van Fikl
De veldwachter sioot de deur. Manus zal nu in een

vierkant holç. Het was de dorpsgevangenis maar dien-
cie ook tot bergplaats voor de gerneente. Aan den
wand hing een ladder. In den hoek stond een brand-
spuitje. Dan lag er een hoop steenkoor naast ailerlei* t7 *
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oude ro'mrnel' ln den lrruuÏ was een luehtgat' [Vïanus

keelc er naar en zei'
* Daaï kan ik niei door' het is te nauw' Toch hek'

ii< geen zln, nm nâar een bedelaarsgestichL gestuurd iie

*rîd*". h{aar ik }:eb tijd tot morgenochtend"

f}evel'dwachterbyac'htlremeenpaarboterhâmmen
en een korn koffie' Kinderen keken eens gauw llaaÏ

hinnen err oeri< gïoote menschen hleken nieuwsgierig'

* H'm. zei Manns, ik had u liever :net aard'appe-

len, gtoerrte en een biefstulç gezien" Ëen nagereelrt in

niet noodig,
-* En zeker een flesehje vvijn ook?

'** Neen. neen, bier, wijn of sterken drank' drink

ik nooit. ilie tijd is voorbij' Och' ik eal nu i:naar die

hotevhamrirnen naar l:innen speÏen"

*. Of andevs kunt ge vasten! Ge moet nog praatjes

.rerkor,,pen! bvomde de politieman'
* Beste veldwachter, ge ziet me voor een verkeet'

de aarr" Alle r,:ndzwervende handelaars zrjn geen

eleugnieten, hoor!
.* .!a, ja- 't is goed, ge kunt dat rnotgen aliernaa]

aan <Jen t:urgemeester verteTlen, en de veldwachter

ging heen en sloot cle deur'
De boterhammen waren spoedig verdwenen' Manus

dronlc srnai<elijk het restje van cle Loffie op' Dan strele-

te hil zich op een bos stroo uit en deed een clutje' Hii

sliep ru-etig eR toen hij wai<ker werd" vras het' Ïrijna

donker.
-*'Waar ben ik nu ook.weer, zei Mlanug" Ilc drooru'

.: 16 *

de dat ik per auto de wereld rond reisde. Een fr'ond

liep naast ffie en op zijn rug zat een vrûuw meÈ een bril
op haar heus.". O, ja, die hond heette Fik en hij,wou in
rnijn beenen bijten... en ik kiorn in een lroom. IL her"

inner rne alles" Ik zit onder den toren en ik rnoet er mr

aan clenken, hoe weg te gerakeri.
Mlanr:s stond op en keek rond. Hlij kon nogi juist een

stukje in de zoldering bernerken.

- 
lffe zullen ons onderzoek eens langs daar begin-

nen, rno'mpelde hij, en hil naTrl een ladder van den
muur en stootte daarmee tegen het iuik. Dit ging orrl-
hoog. iMa.nus zette de iadder met het boveneind in de
opening, klom op de spo:tterr en verwijderde het luik
geheel" Zoo lcwam hij op de eerste torenlca,mer, waar
een deurtje was. Dit deurtje gaf uit op de steenen
wenteltrap van den oucleh, hoogen toren.

-- Beneden is er aan die trap natuurlijk eerr p$or-
tje, dacht Manus.

,FIij daalde d,e treden af en bereikte dat poortje.
nlaar 't was gesloten.

* Mis, brornde de gevangene"Dan nûaar eens nâar
[:ov'en gewandeld, misschien Lrijg ilc daar wei een in-
g,eving,.. en hij trolç de \#enteltrap weer op en krnam
aso in de klokkenkarner...

Hier ging Manus wat zi,tten bij een der wijde gahn-
gaten" Nog vaag kon hij de huizen zien. Hier en daar
blonk reeds een lichtie.

- 
Had ilc maar een lang toulv, dan kon ilc rne Raar

beneden :laten slieren, daeht hij" Een vara de klokken*t9-



snijdenl trtl"*n, dat mag niet. Dat zou strafbaar ziin"

trVat dan?
Lang dacht hij na, hier boven op den hoogen toren'

En eindelijh vond hij iets.

-'1 
ls veel gewaagd, zei hij, maai ik moet het pto'

beeren. lk wil morgen niet naar een bedelaarskolonie'

gestuurd worden' Dat is zoo erg: als een gevangenis'

En dan komt het rnisschien uit, wie mijn zoon is, want

de heeren onderzoeken alles zoo nauw. ;En dat rnag

heelemaal niet gebeuren. lk zal mijn braven jongen

niet in den weg loopen. Vooruit, misschien iukt mijn
pl,an.

Manus stond op. Het was om heen stikdonker. Op
den tast kwam hij bij een kiok. Hij zwieirde ze heen

en lr'eer. <Bom, bom boml>> klonk het. Manus luidde
n*rg harder. En weldra hoorde hij stemn'nen.

-- fs gr brand? riep men beneden. Waarom luidt
men danl Ër ontstond in het dorp een groot lawaai,

Manus ging naar een der galmg'aten : <Miauw.
miauwl>> echreeuwde hij naar buiten.

Ën nu riep men daar, dat er een lcat op den toren
was. Maar die kon toch niet luiden.

- 
ïUaf, waf, zoo deed Manus dan een hond na.

- 
Er is een.kat met een hond aan'het vechten!

lchreeuwde men opgewondenl en zeker, men hoorde
het duidelijk en luider: <<Miauw, waf, miauw, miauw.
waf, waf !> En dan begon Mar-rus te kraaien: <Kuke-
luku, kukelulcu>, en te schreeuwen als een uil.

De menschen beneclen geraakten heelemaai in de

-20-

war. Alles klonk dooreen: <Miauw, waf" kukcluhar.
Dan ael.fe het geloei van een koe, het geblaat varr €etrr
sehaap, het knorren van een varken. Waren er dan
allerlei dieren boven of spookte het op den ùoren}

Manus had er plezier in ,en miauwde, blafde, Lraai-
de, ballete, blatte, knorde nog harder, alles vlug door
elkaar; en dan gaf hij de klok weer €en duw, zoodar
i{e l<lepel tegen het brons bonsde...

De veldwachter was ook uit zijn huis geloopen. Die
geloofde aan geen spoken. Een k.at op den toren, dat
kon, een uil ook, een hond misschien, maar een koe
en een varken, dat was heelemaal onmogelijk. En hoor"
nu begon er waarlijk nog een ezel te balLen ook ;
*I-a, i-a> I

* Dat moet die landlooper zijnl riep de veldwach.-
ter woedend. Ha, dat zal hij duur bekoopen,

Hij ,trok het gevangenishohje open en streek een lu-
eifer aan. Hij zag bij het schijnsel de ladder en begreep
alles. Driftig liep hij naar heÊ poortje van de wentel_
nap. Hij had de sieurel altijd bij zich" wanr hij moest
elken dag de hlok opwincien. In zijn haast dacht hij
er niet aan een lantaarn mee te nemen. Hij kende bo_ven den weg toch zoo goed als in zijn eigen huis...

Manus had die komst verwacht. Hij hoorde de stap-
pen op de steenen treden. En plots zweeg hij met aizijn geluiden. Vlug kroop hij langs den rmrur naa, .t
deurtje. De veldwachter stromp"id" h"_ voorbij enriep kwaad :

- 
Waar zit ge, schavtritl

-2t _



Manug antrroordde niet en daalde zacht de trap at'

Ho. lug.r hij kwam' hou -""t hij zich haastte' Het

torendeurtje s ond spen' Maar- nieuwsgierig wachtterr

il;;;;;nschen' Manus hoorde hun stemmenseso'nE'

-- $69 eens slim zijn' dachr hij'.Het poortie is

toch open, juisi zooals ik gehoopt had'

Vlalc bii het poortje wachtte hij even' Hii schepte

adem:<Boe,boe,boe!>>riephiidanaooluidhiikon'
en sprong naar buiten'

De dorpelingen stoven verschrikt op zij' Sommigen

eifd-t t.t *f,tift' 'iVlanus 
had plaats en rende vootbii'

Hij liep eetr straat in en niemand durfde hem volgen'

De menschen begrepen nog niet wat er- gebeurde' Ze

wachten op den otld*tthttr' Eindeliik hwam deze

naar beneden.

- 
Waar is de landlooPer? vroeg hij'

Toen snapte mçn alles' En ieder riep dat de kerel

gevlucht was'

- 
\ff6a1om hebt ge hern niet bij zijn kraag gegre-

pen? vroeg de Politie'man'

- 
Waarom deedt gij het boven n-iet? Hij is ons al-

lemaal te slirrr af t antwo.ordde de koster'

- 
\,/eerui1, we moeten hem zoeken!

Maar Manus werd niet gevonden' Hij hield zich ach-

ter een Ctroomijt verdoken' En toen het weer etil wag

in het dorp, trok hij den weg oP'

- 
FIad ik nu maar weer een auto! wenschte hij;

maar hij moest zich met ziin beenenwagen tevreden

stellen' 
- 

22 
-

ut.
Eenige weken waren voorbijgegaan, Manirs zwicrf

nog altijd langs de wegen. Hij had het verhaal van den
tor'en zelf in een dagblad gelezen en het werd daar als
een grap verteld. ,De burgemeester had het. niet de
moelte waard geacht een onderzoek in te stellen naar
den landlooper. Hij kend,e de meesteres van Fik en
wist hoe ze altijd.overdreef.
' 

'Manus had een oude klak gekregen, Hij droeg lie-
ver een hoed, al moest het er geen naar de laatste rno-
de zijn, En nu kwam hij voorbij een veld, waar een
vogelverschrikker stond. De strooien pop had een
hoedje op en een frak aan.

- 
Wel, eei Manus, ik kan mijn klak wel verwisselen

tegen dien hoed en de frak van dien vent is beter dan
de mijne, lk zal dien dus ook verruilen. DaB is geen
stelen" want wat een boer aan een vogelverschrikkcr
hangt is voor hem brul t

Manus deed het en in zijn nieuwe plunje trok hij
verder. Hij ontmoette een jongen, die op eens hard
wegliep en een schreeuw gaf.

Deze, knaap liep op een hoeve en zei ver,schrikt tor
zijn vader:

*.* Ik heb op den weg oom Miel gezien.

-- Wat vertelt ge nu t zei de boer. We hcbben oom
Mie.l vier rnaa.nden geleden begraven.

- 
Op den weg liep een bedelaar, die precies ge_

i<leed was als oom Miel, hield de jongen vol. Ze. hij
gaat iuist voorbii.
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- 
Ja, hij lijkt op Miel, mompelde de boer' Ha, nu

l:egrij,p ik het. Hij heeft de kleeren van onzen vogei"
verschrikke.r genomen. Dat za] tach zoo niet biijven'

De boer was een eierig en norsch man. l{ij had geen

vrienden. Hij kon ooic nooit iemand een plezier gun-

nen. En nu liep hij driftig naar buiten. Hij haalde Ma-
nue in e,r"r vroeg, hoe deze aan die kleeren kwam. De
landlooper vertelde, wat hij gedaan had.

- 
Maar dat is stelen ! zei de boer.

- 
$1slsn! herhaaide Manus. Ge hangt die slunsen

daal .rp een strooien vent in weer en wjnd, en ik ver-
u'issel ze. De vogels zullen toch even goed op de
yiucht saan voor mijn brol ajs voor deze.

_- Ce zult dj.e kleeren terug brengen, ik wil hetl
Juist kwam daar een man a.an; het rva* een hande-

laar van het dorp. Hij hoorrie de twist en vroes âan
<len boer;

- 
Als ik u twee frank geef iaat ge dien arnren

clrommei dan eijn kleeren?

- 
Voor drie frank, zei de inhalige kerel.

- 
Dlrie franl- is er drie te veel, maar hier zrfi\ ze I

- 
lk hei: van Miel nrcts geerfd, en als ik w:rt ran

:ijn kleeren maken lran, is het maar rechtvar.l.{,:,
_- Die gij op een vogelschrikker hingr.
* 7,oo deden ze tenminste dienst I Miel haC r*-at

geld, maar hij heeft her zeker st.il op zijn uterfbecl
wegqegeven.

-_. Welnu. dc, kleeren zijrr betaald en behooren nu
aan dien rrlan, en veei geluk met uw drie franlç.

.*24*

Marrus rviide den kooprnan bedanhen. nraar deze

luisterde al niet meer en ging wat verc{er een }ruis bin-
nen. De landlooper trok ook heen. I)e hoed spandcr

hem wai. Manus zag dat er binnen een rand zat en

daarachter nog een papie::. Dit lcon er uit, dan zou de

hoed wat wijder zijn. Tot zijn verbazing vond Manu*
achter dat papier vijf L,riefjes van honCerC frank.

** Nu ben ik een rijk 'rnan, zel hij verheugd. N{aar

neen, de mijnheer, die de kleeren gekocht heeft, rnoet
dit geld hebben. [n dadelijlc begaf Manus zich naar
het huis, waar hij zijn helper had zren binnerrtreden.
I)e heer hoorde verwarrderd het vethaal en zag de

briefj es.

- 
Wel. wel, sprak hil, die hoed was de spaarpot

va.n Miel f)ooren. Ja, hij was een zorrderlinge man. En
nu begrijp iI<, waarom zijn broer r!"r,eent, dat Miel zijn
beetje geld weggegeven had. Wel, vriend, ik heb de
kleeren voor u gekcrcht, en dus behoort het eeld oolç
aan u,

- 
Neen, hernam Manus. lk virrd, dat het aan dien

boer toeko;nt. Hij is de erfgenaarn.

-_ Eigenlijk hebt se gelijk, al verdient die schraper
het niet! Ma,ar ge moet zelf weten wat ge doet. Ge zijt
een eerlijl.ie rrrnn.

De handelaar keek Manus eens aandachtig aan en

t wa$ of hij wat vragén raiilde. Maar hij hield ziin
woorden in. De laudlrroper begaf zich n:rar de hoeve
waar hij natuurlijk nu heel welkom was. f)e boer wil-
de hem beloonen... met de drie frankerr welke hij roor
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de kleeren gekregen Xrad, .fulaar MXanus waç te frier om

die aan te llemen" FIij bieef niet langer dan noociig was

De koopntan srtond aan aijrr deur, menkte hern en

zei dan:
* F{oe heet. sij?
* rffiarr11s" ". Maav lçat doet het er toe I De boer

heeft zijn geld terug *n het eaakje is dus geeinrligd
*- Neen, daaroru vraag ik helt n!et! Kijle mij een*

soe{ aarr",, Kent gi;i rnij nief meer?
Manus begon piots te beven en diarrlelde I

**" Mijnheer Lavens !

- .f'a, en gij zijt Vietor llalda. (l* heet 6ee:r iVlanus

We hebben zaken g*rclaan. Ce xi;t loerr achteruit ge-
gaân \,vâar vanclaas zie ilc rveer, tlat ge altijd eertrijk

eijt geblevern,.. Ik rnee,rrde ciat ge doc,d ,irrraart"

- 
Oeh, rrrijnheer, dai: is he[ heste ook" eei ildanu$

besehaarnd. Dat aiJes tnûeÈ vrrg'eterr hlijven,,^
* En uw zoon?
* Zwijg, als "t u belieft. Ibtijn jouge$ r:r,rqrï nÈet

weten, dat hij e*:n l"ader h,:eft",. een landlooper".. [-[ij
ook gelooft, dat ik donel ben" en hij moet ilat Llijven
g*looven, Oeh, toe, vergeeÈ alles"

En t,ntroerd en ueunwÈl{ihtie liep Ma:rucs de cleur uit"
f)e Xcooprnan r:iep hern terug" *a.aay de landlooper deed
of hij het niet haorele" Menq:s ging sehreiend voorL-"",
0, het verleden,,, *:lij had een fatsoenlijlc mran kum-
nen ziin. Nu wae hij een vagebo'nd.

*'4,6 *.

ru"
De advokaat Balde zat in zijn weri<I<;rmer. toen ie-

rnand irern wiide spreken. Ee ]:ezae]:ev ùvad bïnnen en

rûaakte eieh be}çend atrs: <<lirarcs Ï-avens, koopman>'
* Ca,z:itten, rnijnheer en arâârrnee lcan lk u die-

nen) rrroeg cie jonge advol;a-at.
.* 't Is ïoûî eL-!r lç.iesche zaak" rnaat rk besehou"w

het als een pl.icht u alles tç zegge-n" ïk Lren een vliend
qe1"-eest ïan uw vaeler

*: Mijn v'arler is jong gestorven. trk arras pas zec !âat
Ik hevinnev hem mij uog {lauv,'"'-- 

htaar uieet glj :reker dat ur,',r vadev overleden ia?

* \(l6y ber]oelt Se, mijnh':er) Mijyr oom heeft rne

als eigen hinci opgevoed., '

"-* I-lw rratlev leeft nûg, en ile heb hern gister,en out-

rrr@ct.

De advotrc-aat sprong verbaasd op.

-* Mijnheer spr:eekt ge *rr:stig? wo,eg leii.
* Zeker:! I-aat ik u ailes vertellen.
l=avens i,'erhaalde nu zijn avôRtuur rnet ,lVTanus, Dieyr

or:tloercl ltlisterde de jernge,rr!ân trle.
-.-- Ë,n rnijn r.ader zon n:rij niel meer urillen keunen l

r-rc"sr trij.
*-* Ûnl u ie,sparen! Ûpclat hrii u niet in de-n weg eotl

sl.âan.
** {), jk moet rtradelijk met rnijn oom spreken. Uvr

.terhaa.l is a6ô lv,rnderlijl*"." O. rneen niet, dat ik u
rry.antrr:uw! Ik r'lank u "xrû{)r dcee mededeeling! S{aar
alles is zoo erxcerweldigend."" Mecnen dat trw vader al
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lang overleden is, en nu hooren, dat hii nog lceftl

- 
Wel aïïn, rnaar toch zeer eerlijkt voegde de heer

Lavens er bij, âfscheid nemend'

Joris Balda had zijn [3srers in het gxoote huis 'van

zijn oom. Hij kon dad,elijk opheldering wagen' Zin
oom kee& verschtikt op, toen Joris hern vroeg:

- 
Is mijn vader nog in leven? lemand vcrzelrcrt

me, dat hij hem gezien heeft I

Oom moest nu wel de waarheid zeggen, en hij vcr-

telde aan zijn neef alles, wat wij reeds wetet'

Joris weende, toen hij dit hoorde'

O, oom, ik ben u danï<baat voor alles, wat ge

voor mij hebt gedaan... En ia. ik begrijp u"'

- 
Ilr deed het om uw moeder, jongen. En uw va'

der begreep altijd zelf, dat hij zich voor u onbekend

moest houden.

- 
ls 'dag niet edel van hem ) En ik hoorde van

.lien koopman, hoe,eerliik vader is. Ik leef in weivaart

en mijn arme vader zwerft rond.. ' Maar dat zal zoo

niet blijven.".

- 
\f,/a1 wilt ge dan?

- 
Vader helpen.'. 't is gelijlc hoe... Ik zal hem da*

delijk laten opsporen.

- 
Ge zijt advokaat'.. ge wor.dt qeacht en geëerd' '.

go hebt rijke klanten. Als de rnenschen nu vernemcn,
welk een vader ge heblt, zal uw naam zeey' zakken'

- 
Dat kan mij niet schelen' oom ! Plicht voor al"

ies" en vadet zal niet langs de wegen zwerven, ale i&

fur rijlsdom leef.
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- 
Ik waarschuwde u, maar ik zal u niet van uw

plicht afhouden... als gij het uw,plicht acht.

- Ja, oom ! En als ik vader vind, mag ik hem dan
voorloopig hier brengen ?

- 
O, zeker t

* Dank u! ltr< heb eigenlijk twee vaders, want gij
hebt me verzorgd als een vader...

Joris nam dadelijk maatregelen om Manus, den
landlooper, op te zoeken. Hij s,telde daarvoor eenige
detektieven 9f speurders aan. Drie dagen later kreeg
Balda een telegra,m: <<Korn naar Dikkelvenne>. Dat
was genoeg; de advol..aat wist nu elat zijn' vader gevon-
clen was in dit dorp, dat ten Zuiden van Cent ligt Jo-
ris huurde dadeliji< een auto. Geen h.alf uur late3 vras
hij in het genoernde. Aan de kerk trof hij den det-"lc-
tief aan. <llc heb Manus gevc'nden>, zei hij. <De land-
Iooper is nu den weg naar Gaver opgegaan. Pcr auto
r.ulien wij hern vlug inhalen>>: De speurder wist niet,
dât Mr. Balda zijn eigen vader zccht. Flij stapte ook
in de auto. De baan klom. Halverwege op een hoogte,
aan een brouwerij zagen ze op korten afCtand de'r
zwer\zer. Manus stond blijk,baar het landschap te be
wonderen. Vandaar heeft rnen een heerlijk zicht op de
Schelde-vallei en de heuveien ten Oosten van Aude-
na.arde.

Balda liet de au'to zacht voorbij rijden. Zijn hart
neep samen, toen hij den landloopel van zoo diehtbif
uâg.". Zjn vader,.. die man in lornpen...

-_ Stop nul zei Balda tor den chauffeur. Gij bliift
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hier zitten' tot ik tenrg kom, vervolgde hij tot den de'

tektief.
En de jonge man keerde 'terug tot bij den zwerv€r'

Ze keken elkaar aan, Joris zag, hoe Manus verbleekte

en begon te beven.

-V.d.rt 
zei, hii, diep ontroerd" lk ben uw kind'"'

eindelijk heb ik u gevonden"'

- Joris! sniLte de landlooper. Maar hij beheerschte

zich en hernam: Doe of ce mii niet kent"'" Gii zijt een

hccr en ik,...

- 
Gij zijt mijn vadert rEn Joris sloèg hem de ar"

men om den hals.
;Dat was te veel voor Manus. Hij schreide hartstocb'

teiiik. Hij zei, dat hij het niet waard was, zulk een

zoon te hebben.'. hij, een vagebond"'

-- Vader, gij zijt ongelukkig geweest, maan nu is
het voorbij. Gij gaat mee met mijt

* Ik kan niet!.". O, ik kan niet"" alle nrenschen

nrllen u uitlachen...

-iEn 
zou ik meeï geven om de menschen dan om

rr? Als gij niet meegaat, dan blijf ik bij u en dan zwer-

ven we .samen rond,
Die kinderlijlce liefde trof Manus diep' Hij ging mee"

En weer zat hij in dt: auto. In de stad gingen vader en

zoon eerst naar een winkel van kleeren, dan van lin-

nen, vetvolgens naar een badhuis. Joris haalde schoe'

nen, alles wat vader noodig had. En 't was geerr land-

looper, maa! een mijnheer, die eenige uren later bij
oom binnentrad... en er hattelijk ontvangen werd'
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Mijnheer Balda, zooals Manus nu heette, kon bij
Jorie inwonen, maar liever verbleef hij even buiten de

stad.'Hij beminde de natuur. De zoon huurde er een

net villatje met een tuin. 't Was als een kleine boeren-
woning gebouwd, vroolijk. en goed bemeubeld. Een
meicl zorgde voor de huishoudine. Dikwijls kwam Jo-
ris er vader bezoeken, zooals vader ook bij hem kwam
En sarnen reisden ze zeiceren middag naar moeder
Vermees in 't Land van Aaist... Ook met den koop.
man Lavens bleven ze zeer bevriend"

EINDE"


