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De boekjes van A. HANS worden in alle scholen aanbevolen, omdat
rij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderen van eigen land en volk
vertellen. I)at veel nummers reeds drie- en viermaal herdrrrkt wcrtltrn,
trewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHBEK overal gevrrritgtl
wordt. De meeste verschenen boekjes zijn nog verkrijgbaar. Zit:hicr
eenige van de laatste titels:

3oo. - 't Portiertje van Roeselare. - 3or. De Kleine Tooneclspcelster.

- 3o2. Angstige Dagen. - 3o3. Antvi'erpen in Brand, - 3o4. De l]:rnnc-
lingen. -- 3oS. In het wilde Land. - 306. De Wonderbare Rccldirrg. --
3o7. Fiere Margriet. van Leuven. - 3ro. ,t Avontuur van den Schiltlcr. -qIr. llet Boefje. - 3rz.Een onverwachte Reis. - 313. De Geheinrzinnigt
'leekens. 

- 3r4. De Spanja,arden te Gheel. - 315. Zwarte Jan.- 3t6. I)e
Llcks van de Moeren. - 3rZ. De Boschwachter van Eikenhof. - 3ltl. llct
lurtertje van Parijs. - 3rq. De Wolfiager van Turnhout. - 32o. I)t
Zecroovers. - 32t. Het Gezin van den Visscher. - De Wilde Corv-Lioy.
-- j23. Keizer Karel te Gent, - 324. De Spanjaar<len te Mechelert. -tz.q. Kerstnris in de Sneeuw. - 326. Een angstig avontuur. - 327. I)r
Iteis irr den Nacht. - De Zwarte Bende. - 329. Het licht in de Wilderrris
-.3:r,o. De dankbare Soldaat. - 33r.Ëen keer Wildstrooper. - 3S2. I'l('l
Wonderland. - 333, Het Verloren Testament. - 334. In veilige l:lavcrr
.- j3.5. De wonderbàre reis van schipper Bontekoe. - 336.Een br"ttt:Ll,
.,eeks. - 332. Vaders vertrouwelr. - 338. De vlucht over de Scheltle. --
3jo. Neel's avontuur. - 34o. De Zwarte kuiters. - 34r. De Helcl va;r
Àfrika. - 342. De Pleegzoon van den Bedelaar. - 343. Ifet beleg van
:lcl Ravenburg. - 344. Een avontuurlijke 'racantie. - 345. De vricn,l
uiLrr den Indiaan, - 346, De Pelgrims en de. Roofridder. - 347. De trvr:c
Gcrrrzeniagers. - 348. Het verloren Koffertje. - S4g. De lleld varr
\l:rltleghern" * 3So. Het verlaten Huis. -- 35r. De schat in den Kelcler. --
352. - Het huis in de Dennen. - 353. De vrierrd van den Zeekapitein. --
J54. De gestrafte Hoogmoed. - 355. Grootmoeders helpers. - 3gû. }lcrr
Vlaamsclie jongen in Arnerika. - 357. De jonge Kolonist. - 3.58. l)'
herde5 vau de Flooglanden.- 359.Na lijden komt r'.rblijden. - 36o. I)t:
tnee -Robinson Crusoê's. - 36r. Ëdelmoedigheid beloond. - 362. l)r
Durver. - 364. I)e f)urver in de Prairie. - 365. De jonge Hovenicr. -
lf-r6. De sluwe Goochelaar. - 367. De valsche Boudewijn. - 36t3. llr
zonderlinge Bezoeker..- 369.De schrik van het Dorp. - 3/o, De I'll;rg
geest. - 37r. Bij de Ëskimo's.- 3Zz. Ewyn, de lijfeigene.- 323. l),'
eenzame hoeve. - 3,74.Het Schot in den Avond. - 3ZS. De Stieftrtoctlcr'.

- 376. Gescheiden Vrienden. - 3ZZ. Het Avontuur der Kcrstz;rrtgcr'.

- 328. Hoogmoed gebroken. - 3Zg. De Cirkusjongen. - 38o. Uit lrct
Cirkus. - 38r Het Spookschip.

Elke u'eelt verschijnt een nieuw boekje.
Vraag ze in de boekwinkels en hij dagbladverkoopers.

UITGAVE A. HANS.VAN DER MEULEN, CONTICH.

il;
'lJ

I
(

*rl,{
,1.

.!r-

4
I uii

i
ll

i

,l
:l
lt
i:

,il
Drukkerij R. Bracke-Van Geert, Baasrode.

A" HANS' KINDERBIBLIOTHEEK
ffi'UL

Nr. 393 A. HANS

De Vluchtvande Kermis

Uitgave A. Hans-Van der Meulen, Contich.



lir" 393

A" HA}{S

i.

Mlarie Janssens, een meisje van Regentien jaar,
aam aan het station te Leuven afscheid van haar
vader. Deze was van het dorpje, waar hij woon-
de, mee gekornen tot hier" Zijn dochter zou een
paar weken naar Rijsel in Ï{oord-Frankrijk gaan,
waar €en getrouwde vriendin, sedert êen paar
maanden woonde.

De trein uit Luik reed binnen en Marie moest
instappen.

* Cauw eens schrijven, rJrong vader nog aan,
Marie Ëeloofde het" De treinwaehter slsot al het

portier. En een paar oogenblikken later, reed ele

trein heen.
Marie drong haar tranen terug Ze ging naar

die vriendin, omdat deze haar zoo dringend u"it-
genoodigd had. En vaden en rnoeder wilden ffaar-
n*, dat N{aricr eens r,v-at af*'isselimg kreeg. fulaan



."irt g.rroegen kon iret meisje niet hebben. Z*
Ieed met haar ouders mee om de verdwijning van
haar broer Pieter.

Al een jaar bijna was deze nu weg En nooit
hoorden ze nieuws van hem.

Pieter was nu achttien jaar, Als hij tenminste
nog leefde! Hij kon wel dood zijn, vreesde Marie.

Waarom had hij zich toch zao lichtzinnig
gedragen? Verleden jaar ging hij te Leuven naar
'school" Dagelijlcs reed hij met de tram heen en
weer. Toen had hij gevraagd avondlessen te mo-
gen bijwonen, twee maal in de week. Dan kon hij
bij een vriend slapen.

Maar hij bedroog zijn ouders. In plaats van die
lessen te volgen, ging hii 's avonds met zijn
vriend naar een zoogenaamde club, waar gedron-
hen en gespeeld werd. Pieter meende, dat hij al-
dus een groote man werd, en vond, dat zijn
ouders hem te kinderachtig behandelden. Door
het spel maakten Pieter, zijn vriend Jules en
eenige andere jongens schulden, die zg niet kon-
den betalen. Jules en de makkers lolçten Pieter
op een avond rnee naar een eenzame villa buiten
Làur"t, om"daar te stelen. Ze moesten geld heb-
ben. Toen ze daar stonden te middernacht, liep
Pieter weg; hij wilde geen dief zijn. De anderen
werden trouwens ook verjaagd door een paar

schoten, die uit de villa gelost wenden. De poli'
tie stelde een onderzoek in- En op een avond,

*2*

ontvluchtte Pieter Janssens zijn vaderlijk huis.
't'Wae uitgekomen, dat hij in plaats van lessen
bij te wonen, de herberg bezocht en zijn vader
wilde hern naar een kostschool brengen.

Pieter ging liever op den loop. Maar toen
kwam de politie de daders van de mislukte in-
braak op het spoor. Juleo en zijn kannaraden wer-
clen aangehouden, Zij verklapten oolc Pieter. Ge-
rechtedienaren kwamen naar het hui* van zijn
oudere, die geweldig schrokken van dit nog erger
nieuwe.

Pieter was echter verdwenen. De poÏitie vond
hem niet. Pieter was dien nacht tot Brussel ge-

raakt" Daar lae hij in een dagblad van de aanhou-
ding. Angstig trok hij naar Frankrijk.

Zijn vader wa6 eerst zeer verbitterd'
* De jongen heeft echande over ons gebracht

en hij komt ons huie niet meer binnen. verlclaarde
hii.

L,aetr luwde die wrok. Hij liet nasporingen
doen. Maar er kwam geen nieuws, En zoo ver
liep een jaar, in droefheid en somberheid.

De ouders en zuster wisten niet' dat Pieter op
jaarmarkten en kermissen ziin kost verdiende met
een loterijkraampje, herwellc hij gekocht had met
wat geld, dat hij uit zijn epaarpot meenam.

Mevrouw Janesens wao nu clitr<wijls aiek. Vader"
een koopman, deed als met tegenzin zijn zaken.
Ganech dat iaar doorrras de piano dicht geble-
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ven. De ouders ontvingen liever geen bezoek. Ëln
zoo kwam het oolc, dat Maria weinig lust gevoel-
de voor haar reisje.

AIs een goed kind bleef ze liever bij haar
ouders, die het nu nog eenzamer zouden hebben.

: Ilç hourl het bij Elza geen trvee .uvelcen uit,
elacht Marie. Na een dag of tien zullen vader en
mr:eder weer heel sterlc naar mij verlangen.

Te Rrussel moest Marie overstappen. De trein
reed dan over Hal en Doçrnilc naar Rijsel. Het
xt/as nûg een lange tclcht.

trn clen narniddag lcwarm hdarie in de c{ruTcke
Franache ctad aan" Elza haalde haar af en was
blij haar vriendin terug te zien.

Gearrnd wandelden ze heen. Toen ee wat
gepraat hadden, \rroeg F.lza:

* En nog geen nieuws van Fieter?
* Neeil... Mre vernemen niets van hem,
* llet is toch slecht van hern. dat hij nietx

van zich laat hooren.
* Hi:i zal niet durven, voor de politie.
Elza wist het van die poging tot diefstal. Er:

Jules en zijn inaklçers haclden verz\Megen, da.t

Pieter op het laatst weigerde mee te doen.
* Pieter moet toch begrijpen dat gij allen

vreeselijk ongerust zijn, hernarn Elza. Hii kon
toch iets laten weten.."

* Als hij nog Inaar leeft I IVIen zou van alles

denken... .l*, thuis is het triestig. Moeder schreit
dikwijls en vader is stil en teri;;g.etrokken.. 

"

Elza woonde op eeir rustise iaan, en had daar
een gezelïige woning. û, in eli,jere omstandighe-
den zou h{arie hier_inet vreug,i; een paar.,weken
vertoefd hebben! li4au.r nu eiaclri: Ee âan de emart
van haar oudeys. I-let zcau tï:uir ;irog lediger zijn.

Orn vijf urir klvar:n nnijnhee:- Vivier thuis, die
te Rijsel een iakenfal:rieir '[:<-:zart Hij begroette
Marie zeer vyiendelijlc en lvas t*r.rerlen, dat zijn
vrouw nu een vriendin uit haar getrroorteland op
bezoelc hacl.

Van avond aou hij rnet Ëlza eu i'ylarie eens een
kijlcje nernen cp de fr;cr, clie iuist tc ltijeel gehou-
den werd.
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Ën op die foor stond Pieter Janssens, de ge"

ol.r"lt*'t.on. Hij lokte met luide stem het volk'
o;::. te Loten voor altrerlei geschcnken, doo,sjes -met
i*!rlo*ru, stukiçen chocçlade, vaasjes en beeldies"

De rnenselten lcoclrten dan tr<aarten nnet nurn-

nlflrs. Pierer dra,*ic]e een rad rond' H'n het num-

**r, *oorop de wijzer bleef stil staan' had priis'* 
Ct; *r*,rdi*tt.l* Pi"t", Janssens ziin kostje' En

ziin vader had hem vcor ingenieur bestemd'
" "'.* Dr*., en h,r:frren, 'T:,eproeft uw gelukl riep

3*,rru*u, 
-"; 

i; 't Fransch, d*o oolc eens in het

llttuÀ*"1r,.'want eï wûnen te Rijsel en orngeving
,r'nel Vl;rnaingen" '. Er zijn schoone prijzen t€
*"irr**nt Zi*r,'nu stel ik dezt' prachtige vaas- op

luui.,f,;i"J,r' ul*r,-*i"Lu} =t''ât se eï honderd

f;."Ë voor betalen, hi'er kunt ge er eigenaar van

ti',rra*" vûûl een halven {rank'' '*-ilt;à*rd 
$,u"L1 l{og 'geen honderd centie-

n::n! rieP een sPotvogel""': hd", O*" he'I:'igij geett verstand van va-

ii:n... Kent gii p"---fJti ti-it 
'ua'd**erk' 

vervolg-

r1* Pieter" Keur daxr deee "vaas!
" -Hll--i"l- 

het ''*ai:'den en grof gekleurd ding om'

i;:rog. en tikte er ftF'
* Fs-rsele;,, oàâ e'i:*èvreaÏ beweerdo hij" SUie

'î,.]€mt een kaart..."if. g*ç voor het ntlrnmer dat
*6*'
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het dichtst bij het prijswinnerrd is. dan nog deze
tablet chocolade. Beproeft uw geluk!

Pieter had moeite om de kaarten aan (-ïen mar:
te brengen. Ër stonden schoonere en heter voor-
ziene loterijkramen op de foor.

Zoo spande Fieter zich in om zaken te cloen.
Het werd avond. Hij stak een lamp aan, die scha-
mel afstak, bij de electrische bcilen, ciie andere
kramen en tenten in een zee van kleuy'lg licht.zet-
ten,

Het volk drumde voorbij. Kinc{eren alleen ble"
ven staan. Sommigen namen éen kaart-

Een groepje volwassenen kreeg liet kraam in
het oog. Het waren bridrotli<en lummels.

- We zultren eens Ïoten ! stelde ev een voûr,
Pieter gaf de kaarten en stnk ole hancl uit onr

het seld.

- 
We betalen maar, ais we een prijs gewon-

nen hebben! riep er een" En clan zijn we er nor+

aan bedrogen.

- 
Zoo niet! wedervoer Pieter teeft de kaar-

ten terug.
Een der lcerels wilde zelf het raci in beweging

brengen.

- 
Afbiijvenl gebood Pieter.

Hij duwde den man weg.

- 
Uw han<|en thuis houden,, sefureculc.de de

hedronken kerel.
Hij gaf het kraamrtuî d**" ffien nraar vaaojce



rolden in scherven op den grond. Voorbîjgangerg
trolcken partij ve,cr Pir:ter" il.s.cTleïld rr"i. àË sro*e
heen.

- 
Het is een schanrJe, zei een weriçman. Die

jongen staat hier orn zijn brclod te vereiienen, efi.
hem dan zulke schade berolclcenen, Koçnn laat onç;
eens loten, en zijn verlies goec.l rnalien.

Het voorstel van den hraven rnan Trracht Pie-
ter wat klanten a,an.

lVeer draaide iret rad.
Maar eigentrijk voelde Pieter nog d.ieper zijn

vernedering. Die medeiijdende n'renschen hadden
het eens moeten weten, clat hij cle zoon was van
welgestelden handelaar eu van huls wegiiep!

Het werd drukker op het plein rnet den avond"
Eensklaps schrok Pieter. Zijn blik viel op drie

personen. Ën was die eene zijn zuster Mariei
Dat kon toch nietl [*loe zou zii hier ]."omen] FIet
was een meisje, c{at veel op zi.!n zuster geleek.
Maardie andere? F{ij herkende Elza. En plots her-
innerde hii zich, dat Eiza verleden jaar verloofd
was met een fabrikant riit Rijsei, die fanrilie had
te Leuven.

Pieter boog zich diep:, als orn iets uit zijn Ï<o{-

fer te halen. lVÏarie moc,ht hern niet zien. T'och
was hij diep ontroerd. T'oen hij zich weer opricht-
te, waren Marie, Elza en haar man voorL'ij. Pie'
ter begreep, dat Elza nu getrou'wd rnoest zijn en

te Riisel r'vo$nde. .Zeker lc,seev{tre h'tarie }:ij haar.

Vlug pakte Fieter alles in. Hij cturfde niet nreer
op de foor te biijven. I-trij schaamde zich voor
Elza en haar echtgenoot. F,4arie had hij wel eens
willen spreken, rnaar hij zou haar niet alleen tref-
fen. Haar vrient{rn inoes[ eijn vernedering niet
zien.

* ûant ge al heenl vrneg zijn buurnran, ciie
sigaren verkocht.

- Ja... Ë,r is vo{:}r m.ij niete meer te verdienen.
Het voltr< trekt nu naar ne meilerrs en de barakken.

Pieter haairtre een lcarretje en laarJde er rijn
boeltje oi:" tr-"let ca:,st'[ar srneite ernr door het veil]c te
dringen en hei: plein te verlateu,

TI- --."*- rrï i',É vr;:.r olvc,Iri{ :ttrtr i.:il ele sitad, besloot
hij. ii' marl çer].-t'rg.:,rl zrjn. Ais lviarie rne ziet,
vveet ETza het oerk, '.nraar ilc l:en, IJan zoeken ze
ïRe op. Alles T<an uilft;o.rnen. Xlc moet uit de han-
e{en vun de poiitie Tr.lijnren. lk wii nieL aangehou-
den worden.

Die *.rvees hard hen: i,ri ciie rnaendetr weerhoudetr
*m thuis iets van'hern te laten hooren,
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. Ma$-e rvas dus ,.-, 

IJ*. 

en l-raar man op de
foor. Maar ze had er geen plezier, Al dat g"joul,
ffe?3ng, muziekgeschetter, geroep Frinderden haar.

Ze daeht aan Ï:uis" Wat zouclen haar ouders het
nlr eenzâam hetùen! Marie verlangde naar hen.
Ze l:ad T:ij h*n i*,nille:r xijn, irr haar groot gevoel
rtan medeTïjden"

Zwnar Ïer-lnde fle ûp Ëlsa's ari.n.
ï{aar vrien'din mer};te dit wel,*- hÆe,r-fr, Ee uijt tr:oe, niet waarl vrôêg sÊ.* Ja...* \Sle zullen naar ]ruie gaân.
"_ O ja, sterarde haar Rran ton We vergeten,

clat NÏarie een Ë{ri cte reim gedaan henft. En het is
erg druk hier. Ë,r 's veel genwoeÏ-

Ze veriieten i-rei Srlein, In een uijstraat was het
nl veel }*ahncr.

Plots schrok F,.{"a.r"ir:. in Ïret sehijnsel v;îR eon
lantaarn. Hirg ue eerr jongnn man. die e*n handwa-
gentje voortduwde.

* Fieterl qdacht lV'rrie.
$cherper }ceek ee. 'le jonge rnan wâ$ al weer

buiten het licht.
* Oeh :reem, çiili h*ar f.liieter niet eijn, aei

Ir{arie bij zieh zelf" trer:'rand die op hem lijlct. En

* !s *'--

het treft rne te meer, ornd*t ik ueioveel'aan rr:ijn
b,roeder denk"

De jonge man rne[ het karretje draaide vlug
een zijstraat in. VÏarie ,keelc hern n$g e'\ren ila.
XVaarom bonsde eensklaps haar hart zço1!

fuIarie vermoedde niet dat die jange naan h;ar
nu voor de tweede rnaai za.g en haar in die zii-
ntraat ontvluchtte.

* Ge zi1t zaa stil... Voelt ge u erg vermoeid?
vïoeg Elza aan haar vriendin"

* trk verlang ttioh naar bee{.

- We zijn c{icht bij huis.
Ze kwamen op de laan, waar het huis stond.

Elza bracht l\{arie naar boven Ze dnaaide h'et

electrisch licht aan op de logeerkarner.
** Nu moet ge rnaar eens heerlijl* slapen en

dan zij't ge rnorgen "*reer friçchr. sprah ze eip har-
telijÏcen toot. Ilc ben zoo bÏij, rnet uw bezoelc. \r/e
zijn altijd zulke gcede vrienclinnen geweest.

* O, Elza, ik gelocf zeker, clnt ik rnijn br*':r
gezien Ïreb.

-* Pieter!
* Ja.."

- TUaar?
* Hier dicht bii' F{ij clEr'çtde e*$ karretie

vsort.
* Maar ge hebt u veygist"
* tk eeioof h*l rlir:t.-" Û il* Ïr;"-i :nasr hern

t1
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ûoe moet"en g-aan. Hrt spijt mÊ nu zoo, dat irr hotniet gedaan heb.

- li/at zpu Piere:: lr:ei ecn karr.etje uitvoeren)
- Yi* weer, ya,i-ïdj --*i.f.r, îm zijn broodte verdienen. V/e hel:h,:n {ij.l g",l*lrr,;; ht;;;het buitenlancl rnoe-sr ri.in. Uri ruî, i_ hij in Franlc-rijk en toch dicht pi; -neigiii ô, 

"ii. 
h* ;"h;;;;moeten_lcijhen. II< dur.fr,la Ài",i g**J voor uw rnarl.* Voorzeker zijr rE mis.: I_n_; k*r, i**roJgeweest zijn, die ra,at l.,-! a:w b:.cer leetrç.

. ..-: Hij draaide in ejn zijsrnaar hier heel ciichtbii. O,_i;k zoy_nog wei =*"*'*iîË,, gu** ,!ur,.
- Maar lVlarie toch r æ

-* Ik voel het mijn plin:ht",. tr-tret .moest pieter
eens zijn. \ï/* hebhen zcoveel naspæringen ge_
daan en ver.namÊ.- .gr.e* *icu.i"-. ô,'* d;"k ;;vader en rnn- '.:r"... Die strnat is rri*t ver.

1 l\iu, r\4arie, ik rnag heL r:r niet l:e.ietten. Ge
zoudt anders toch geen rust hebben.* Neen !

_- Kom c{a.n :ra_ar bene,jen lk zal er miin ma;:r
over spreken. \E/e zrillen met u ïxxee qai1n"

Mijnheer Vivier h-rieterde rrertrâ.sf naar r,v,at zijn
vrouvr hem zegcÏe. F-{ij kenrJ,: de gr:.sr:hieCenis ,"irt
den gevluchien Fieter .Ianssens_

- 
"Wel, we zï-lTÏen oe:.ls lïirâ.r.r. z:ieu, aJ zrur_a het

een groot toe*;al aijn, .,aa,rl:l":ir- B."ie rîi;:r1 ;oa,**n
man nu n**T' .,t*i:rielr" srri i.r,i,

dl
Jl

- Het is missehien gele van mij, en toch, ik
kan niet rustig naar hectr'gaan" Ik h"ol het u dacÏe-
liji< moeten zeggen, toen ik meende mijn Lrroer te
herkennen"

Ze vertrieten gedrïoën het hu.iu.

tv.

-- fk verlaat van avond nog de rtac{, had Pie"
ter Janrsens besloten,

Hij wilde niet meer op de fosr van R"ijseT terug
keeren"

trVÏarie nroest hem niet zien" Als hij haar alleen
even had kunnen spreken, ja dan. lVlaar z.e z(>ît
niet zonder Elza uitgaan. En als deze zijn verblijf-
plaats kenrle en etr over met haar man sprale, zor"l
rnijnheer Vivier zich rnisschien verptrichN: gev*eTen
hem bij de politie aan te geven. I-lij vluchtte toch

""il lii-ffi:iIr*to* pierer zicrr arierïei sevaren
voor en u'antrouwde hij ieder. Hij voelde wei
diÏ<wijls wroeging, c{at hij zijn ouders in al eiie
ongerustheicl liet" N{aar hij verbeeldde zish dat,
indien :ïrij sehreef, de politie zijn brief zou aan-
aiaan.

Zoo had hij rnaanden in hange atemrninS-T dn,rr-
leefd" 0, al die ellende was begonnen, tcen hii
zijn oudens hedroog, hun wijs rnaakte, dat hij
avondleçeen volgcle 

IË _t_î"-" 
en in werkr:lijieÈaeid,:. t "i



herbergen hezocht. In ciien tijd vond hii" dat *,ad**
en rnoeder hern nog te veel als een kleinen jongen
behandelden. ["lij wilde groor do,en. Hij wae oÀt*-
vreden over de bezorgdheid van zijn ouders.

I-troe i<on hij nu naar het goede huis verlangen,
naa-r dat leven van .yroeger I Hij was ale *u, ,r.g*
bond, die van stad tot etad zwierf en in kleine
hexbergen overnachtte nret beclelaars en allerlei
zweTveIs.

Weer voelde Pieter op dezen avond diep zijn
schuld. De lange straat leidde naar den buiten.
Pieter geraakte uit de etad.

l',4aar: hij ivas erg vermoeicl Den ganschen dag
hacl hij op cle foor .staan roepen" Hij snalrte nu
naar rust.

Hij stond stil voor een herberg, Deze was ai
gesloten. Pietq:r kk-rpte op de deur.

Ei: rnrerd een bovenraam geopend"
*. ïfie is er daar? vroeg iemand,
* Een reiziger.. .

** Ge ziet toch u'el, dat de deur dicht is. Wt:
schenlcen niet meer ! klonk het norsch terug.

** tr-iet is om te logeeren.
-* 'TVe geven geen logement.
*- N'Xet een plaatsje in den stal ben ik al tevre-

derr.
-* Tile neTnen geeu schooiers op. Trek maar

rap verder I

* Ik ben geen schooierl schreeuwde Pieter
verontwaardigd terug. Ik heb een kar bij me.

- 
Een blauwer zeker...

Men was hier dicht bij de grens en er werd
veel gesmokkeld.

-?rtb"or niet op mijn koer te dringen" hdet
ruacl:tzwervers wi] ilç niet.q t* maken l"rebl:en I

waarschuwde qle herrbergier, waârna hij ïrr:t ven-
ster eleiot.

: Ezel! bromde Pieter.
Och, hij u'e.rd meer z,rr] l:ehannlelsl. Velerr

toonden wantrouwen jegen.. hem. F.rr hij l,'err elt"

zôon vaR een welgesteld lcocprnan. I-{ii hael nu
op de hoogesc,hool kunnen zitten. c.rrut te etudee-
ren voclr ingenieur!

:_ O, wat ben ik een dommerik gerve.ent' eirn

te luieteren naar Jtrles, naar een slcchttu ltairrit-
raael, lrloeg hij, terwijl hij zijn kar r'v,t,:r "rccri-
duwde.

Hij eulrhelde wât verder.

- 
Haltl klonk het eenaklapx.

Twee mannen }çwamen vali achter eer: l-rç,-,in.
** Douanel zei er een.
Flet waren patroeljeerende toibeambten' 1\4t'n

voerde dikwijls gesmoklcelcle tabalc het !;:nd in'

- 
I?"at ligt er op die l*arl'rroeg een van de

amhtenaren.
* Ik kom van de foor mert mijn lçterijkraarn'
De douaniere hadden een eleetrische lantaarrt
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bij zich. Pieters rnoest het zeiltje losnraken.
onderzoek liep goed af. Pieter ,kon verder
den.

Daar stond een hoefje. Alles scheen er in
diepste rust.

- Hier houd ik stil, mornpelde Pieter" Ik zaT

wel een holeje vinden. Ik ben te moe, om verder
te gaan.

Stil reed hij de binnenplaats op, zette zijn kar
tegen den muur van een stal. Hij voelde aan een
deur. Deze was niet gesloten" Pieter wilde binnen

:- l0'-

Het
rij-

âc

treden. plots schoten twee rnannen op hern toe.
1 Gesnapt! Geef u overt klonk hej.

- 
Pieter werd door hevigen schrik aangegrepen.

Hij_had-het gevoel, alsofle politie t,"* 
"iraàn;Uaanhield. Mer een gil vluchtt! hi; h."r,* Elijf staan, of we schieten ! waarschuwde

men.
IVIaar fieter rende over een alciçer. F{ij wilde

nietgevangen worden. Een kagel floot hem boven
het ho-ofd. De jongen schreide*van ang6t. Xfiiild;
gt-orm{e hij voort. FIij viei in een boschje neer.
Maar daar voelde hij zich niet veilig. M"r. Lo,r'**l
tusschen de etruiken zoelcen.

- _ 
Opnieuw sprong hij op. Hij kwam in een wei.

VI*uî hij kon niet meei en Tegde zich in een
graCht, die gelukL"ig droog was.

Ziln hart J:cirs*ie nog ,rr**r, toen hij stemrne::
hoorde. Hij hield zich doodsril

Weldra veretond hij, wat er gezegd werd.* De blauwer is ons tach te rarp geweest,* Ja. Maar het verwondert -*, dât hij alleen
was. Ze hadden ons toch drie manmen gesigna-
lecrd,

- r{ij ia de voorwacht, denlc ik. I-aat c,ns nâ&r
het hofetedeke terug keeren \{/e weten nu toch,
dat de landbouwer daar rnet smolckeTaars mee-
doet. We zuilen rnieschien de anderen snappen.
In elk geval heeft deze kerel zijn kar moeten àch-

F"l? --



terlaten. We zullell eens rap onderzoeken, hoe-
veel tabal* er op ligt.

De tolbeambten staakten hun vervoXging en

keerden terug.
Pieter had wel willen ïoepen. c{at ze zich ver'

gisten, dat hij geen snnokkelaar wasr er! ze hem

voor een verkeerden hielden.
Maar hij durfde niet. I-{ij was al schr,rldif;, orn-

dathij op ir*rribevel niet was l:lijven ît-âan' Dat is
ieder verplicht.

f)e vlucht van de kermis \'vùs een vluchrt I'elor

tolbeambten gewr:rden" h{oest hij :zich nu aan-

nrelden, dan zouden ze hern toch me* leiclen na;rr

het kantorir, en bij een verh':rnr nicest 'l"rr:t uiiko-

men, dat hij eigenlijk eet'' vltrch'teling van L't:uve'n

was.
Pieter had altijd getrar::ht ck: politi': daarom trr

vermijcler:, al }:eza't hij eex ir:l*:rliil.eitsL"re'uvijs'--M;;t 
r',rlgenn d* *Lt, hrad hij het hii de F'ran=

sahe ûrnerhtï<l rrrneten aângrtvelr' dat hij nu ir: dit

i;; ;*ti"efde. Danr hij va' ctad tnt sta'-{ trok'

lît frii voorwenden' dat hij pas ':r'er de gren'3

was gekomen.
Dti' g"*" verho':r 'Jp een ck-tuane!çantoor'
* Ze zullen mijn kor lri{rrnemen' som iren ik

die lc,wiit. ixdacht Pieter rnet scJrrik'

Het was zijn broodwinning
tr-al. i.ui kott henr verraden' Uit een onder'

?o; ;; h.t *.t *ifien-bekend 
worden' dat

inen op c{e Rijselsehe foor een jongen rnat had
gezien met dat loterijkraarn, Bovendien t'wee tol-
beambten. hadden hem reeds doen stil houden.
Men zo.r hern morgern opsporen,

Pieter wercl zeer sornber Hij was opgestaan
en ging verder over het land.

"* O, wat moet ik nu doen? kreunde hij.
Nog een tijd zwierf hij voort. Dan legde hij

zich neer tegen een vlasschelf.

V.

Marie had gemak'kelijk de zijstraat kunnen aan-
duiden, waarin cTe jonge rnan rnet den handwagen
rrerdwenen was.

- 
Die straat leidt buiten de stad, zei de heer

Vivier.
_ Cr, als we wat snel stappen, halen we het

harretje nog'in. Het reed langzaarn, eprak MÏarie.

- 
Die man is zeker wel ergens in een huis

gegaan, meende Vivier.
* We kr.lnnen nog wat 'u'er<ler gaan, oordeei-

de Elza, die medelijden had met haar vrienciin.
Marie scheen geen verrnr:erdheicl meer te ge-

voelen.
Ze kwamen aan de grens eler stad. Daar nader-

de een voeïman, die van buiten lcwarn.
Vivier riep hem aan' De wagen stond stil.
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* Heibt ge niet iernanrj rzret een handwagen
ontmoet? vrûeg Vivier.

- --rï*,- 
tr'r,'intig eninuten o$ een Taalf uur gele-

den. Ik hieTd hern vosr eeil blauw*r. Pies u*aar
op.. " er zijn t,rTh*ambten eip de hnp^i:.

De wagen reed door naar de stad.
*- Wat rau? vroeg Vivier"
* C!, ile zal wei alleen gsâRn,.. ile mag u geerî

last aandoen, r-àrââ.r ik rmo*t mijn nnrlerecelç, voorf
eettenn sp,rak iVlarie.

- 
Gij aileen in den nacht.," Nïeen, dat ger-

beurt niet, hernam de heer Vivier.
** h{a,tur:rlijk niet, zei ook E}za.
* tleze weg loopt naar ctre grens, vertelde haay

rnan. N{arie, uw brcer zou tnch niet in die rieh-
ting gaan. I-{ij rmoest i.mmers uit Beigië weg blij-
vzeï!,. Ën hij zal toch ool* geen sn:iokkelaar ge-
wr:rden zijn" Ge rnoet u vergist hebben. En waar
zouden we TlLr }:een dolen? Die rnan zal niet eip
den grooten rveg bliS'vqn, al^* l-rij hlnuvrt, rnanr al-
lerlei z.ijpeden nen:en.

&{nrie begreep nu ook, e{nt ne te veel eischte.
*-- Laat nns dam terug keerem. spral*. u* rism-

ber" llç doe u veel rn*e;itû aaffi.
*- ft4ann neetrtr? sprak Hlea trVe begrùjpen uio;

gevoel. Dnch zeker en vâ,$'e hnÏ:t ge u vergist" l-lo,v

byùer ual nm tn*ch n*n {.e hnrnie les geÏ"taeL hehï:çn,
sîm în$g ,:en smaukleelaar te wordem"

-'" 'J'ft '

^ -Ze gingen terug_ naar Ï:riïs Afgernai legde
Marie zich te bed. f"un **lrr*ld* =*T O: God, ,breng niijn broer tot ânkeerl bad
ze" Dat hij terug kon-re naar ho:is!

!*og iag ze rum6 roy"nkkero s{en]ser.xd man. hmar
omders.

vt.

l-let rryas ûx$î€fen" Verdu,rraas,J r,veretr Fieter jans-
sene wa'.ïrker. V,/aar lag hij nu? Lla.c{eiuj}r h*riânei-
de hij zich alles. l-{ij had de u.olucht rnoeÈen nerne}}
voor tolbeanabten en zijn ]car was hij kn,ijt"

F,{arie hel-rr;:rd zich te Rijsel. [n aijn grcmte ver_
latenheid verlangcle Pieter zqlo etei!( naar haarl0, Icon hij haar eens oprelcen!

ldoe was het afgeloopen nxet jnles en e ander*
jeingens? V/arem ue streng gestraft?

Fieter wist daar niets va.n" rnaâr fularid z*u hr,i.
hem kr-lnnen vertellen"

* En ile h*n toch omschrildig.., ilç wiTrir: r"rier
nree eloen aarl rle înbraak.., ilc ben rtoegr4elm*.p.rell_
xei Pieter l:ij uicle zel$" Ë)at zou i,k **nn â* p*litiu
k'unnem. zeggen, Dmrfeie ik îmr,nr r.ranr hriip fré18*ti

EoeÏr hevi;g',*r rE*rcl h*t ve::ïa.ragcn, *m fo,laii* t,:
sprekem,

Pîeier vsist r-liryt wraar 
-iriJ 

,zich T:s:-,ronei. Ë-{er ,rqnn*

zaeg niet sn'heel Ïicïrt: en Ïaif *t*nil hi*,."6 {lr her veîcl.
{-I ii m n es: t r c}r g fl ffi ,Uet*:n 

r,1;T 

};mtr"çyrË: trerm,È c er ra tsn n eten 
"



dto drutrç rond" liepen in ele grensstreek'
Hij hoonde een autn ron'llen Hij moerft du$

di:ht bij een weg zijn'
Hij ging in de richting van çlat geluid en be-

reikte een kalsïjde. Werlçlieden reclen in een zelf-
de richting"

Pieter begreep, elat ze zich naar R"ijse! begaven"
[-lij moest dus denzeT$den ]c.ant uit" onr de stad te
bereiken. F{ii ÏierleencJe nng niet, wanr hij zich
bevond.

Het weyd lichter. Kn tr:en zag Pieter, waar hii
was. In een ur:rtje kon hij te R'iisel 22iin.

Maar wat rnoest hij daar doen]
* |dsav uw ztlster gaa.nl zei e*n stene in zijn

binnens,te"
Zoo srtapte Fieter cicor. F{ij rvas in schijn nog

netjes geloieed, rnaar zijn ccsttlum droeg de spo-

,.r, o*ni sieet. Zijn, sch*enen lwaren scheef- geloo:-

pen. En"op zijn geTaat t"g 49 treÏ* van ontbering"

Pieter b*"*ikt* de st*d. I-{ij bega$ zich in een

kleine herberg en v;:oeg er l:rood en koffie' Hij
voelde zich rnc,e en lr:om. D* grcnd tegen e-en

vlasrnijt is geem zacht leg*r' Ë'n de naeht was kil
geweest."-Pirt*" was ùret eî" nûg niet met zich zelf *sver

eens, wat hij zcu doren"--Nàu, 
Muui* gaân".' btij kcn het huis van haar

vriendin opspc,ren. Vivier* naârul zclri wel in
een adreçbn*k **,ff% 

*_.

AIs trij er aanhelde, nrûe*[ ]rij onir Ëelza ont-
moeten,

* Maar zi3 en T"laar rnal.i zuilen rne toch niet
verraden, hoopte Pieter.

Hij twijfelde nog. Dan besloor hij Marie
le bezoeken. Zijn ouders ir.loe"Glteri nieuws verne-
men van l-rr:m, Nu Frad hij ;T* geiegenheid, iets
vair zieh te iatEn Ïroeri:en .Ën mieechien wist
lVlarie uitkerinsâ: I

O- kan dit elir:ndiq leven roch r:indigen I Hoe
zou hij ::ich Lr*terrir; en xijn best cloen, alo hïj
weer studee.r'*n moeht" De 1e.* ruae hard gelveeet.

Toen het rrel la"ier srerd, ging Pieter naar de
rniddenstad. *ngeru*;theid berring hern. De pr:ii-
tie rnoest hem **ris oppaki*.en, orn die ges*hiede-
nis van *Ten ;.rf'geïelnpex'l naeht-

-* lVïaar aon "Tu$ Içan dat ioeh niet gaan,
dacht de jcngen.

In een grcot h;c,ffiehnis vr{:irg }"ri1 ha*t aclres:boek.
De naarn, die)x i:ij ;cofllrt, ier,çan: eï meerrnâlen iro

vûôr.
&{aar ,rie naamr ïai} r:r'u l:.an lrcrf hern. Irr riio:

buurt had }iij sisternn lVt;lrie rrçnr qle tvreede maal
gezien. Toen ging zij zel*er naar huis. tlp die laan
moest Ëlza wonen,

En nu ,besloCIt Fi*ter er h':en te gaan. F{ij nam
rtre tr,lm" h4*L }*XoppencT h*rrt na'lerdc hi3 het huis.

* t), uou ilc dunven? :x*mpelde hij.
Zijn verla"g*" 

Ïl%ziin 
zuster was uoo rnach-



eig. En hij dacht ook ma:: zijn uuder*. F{ij belde
aan ,rnet bevende hand"

Een diens'tbode deecl r:pen.
*_ trs jufvrnuw Jairssens hier? vrneg Pieter.
Het rneisje keek Ïaem wat achterdcchtis aan"
* Xs het de 3ufvrocrv,' uit Betrgië? spratrc ze.

- Ja.* 7-ii is hier"
* Kan ik haar spreken?
*- []at 'weet i]e &iet.
lffat kw-ti:e di* zCInelenlinge hezoela*r dosn,

dacht d"e n"leie{ tvai:.tro{âftrend.
fu{aar H.[za verscheen irl d.e gnr*g.
"* pislçv, aei ze ontr"*ereT. Kom biitnea"r"

Ze.a{uwde heli"r vittg in een xliknr-rl*r.
.* Ge }i:omt vmor h'larie É vr,ceçg ze"
* 3*, antwoord-ele Pieteu.

- Dan ha.d ze u gisteren 'ta3r:li geaien. 7.r:,

rneende,het em zmchh Ll ïtçrg-. Suwel*:t gij een hanc*-

wagen?
* Ja".. firr i,\: zerg hnal' cç-tç- rrraerr iia vlusl:tte

weg. Nu Ïc<:rn ilc hier.." ik n*an het rliet l*tt*n.
* fk zai k$arie ha.teri'"'
Deze vras in ci* ac,hterlc.ær.iter"
* Cr, ge hei:t gisteren tceh gaed geziem, aprale

Elza" Het wae Fieter rnet die kar
* I-loe weet ge het?

- Fiij heeft u ook bernerlct" , '

,* 0, Elza, is hij hier?
-= ê4

- 
ja... NÏaar \rees nu kalrn Hij Ïrad u be-

merlct en vluehtl:e weg. !{u is hij toch gekeirnen.
fularie was al recht gesprorlgen.
* Uw broer is in de voorL"arner. hernarn Elza"

Korn rnee! \X/ees kahn!
Bevend volgde Miarie haar. F"n plots stone{ ze

voor haar broer"
"* Pieter! snikte ae! en viel hern orr:l den hal*"
* Mariel kreunde de jongen en hij barstte

aok in tranen uit.
Hven uwegen ze. ËÏza trCIk zieh diep hewcgeir

terug.
-* F{ûe is het mel nrat{er en nnoeder? vroeff

Pieter"
* Ze hebben zooveel verclriet, Waarnn: hebt

ge nooit iets van u laten hooren?

- 
Ik duride niet"

- 
Vader zal u allee vergeven.

** lV1aar de politie) Gij weet het toch van die
inbraakl

- Ja"

- 
fulaar ilç zweer u, Mayie. dat ik niet xnee

wilde doen... Ze hac{derr' ï}re gedwongen met hen
te gaan. Toch llep ik weg. I)at is de waarheic{"

* Ë,n waarsrn hebt ge ilat niet geschreven l
* Ik durfde niet. De anc{eren zouden het ae-

Tocchend hebben" Ën ilc was uf,)o hang v*or d*
gevangenis"

** ûo pi***1,^p%#.9u rrlmerer-* sehri$vu:n.



,* 
ç'iin de andererr nog â&ïÏgeheuden ** 
"flules is in een gesticit, EJnzit in de gevari,genis". " N{eer weet ik ni*t. fulaar àfs. u,i-riËàu."loopen_zijr, zal her g*r*oÀ, * ;;; l.;_"" (), pierer,

we zullen vanclaag nog naar t 
"iu 

gurr.* Ik durf niet"

- * Ge rnoet. ". !3der zal dan zeggen, wat er tedoen is. Ga mee! Moeder il ;;i_ A" verdrier.
..Ze spraken een heelen Iiù.-Fi;r;; vertelde vanzijn ellendis leveïr, en tufaii* ;;il* ÂJËUià_"met hem.
EIza had cle <jienstbode naay de fabriek gezon_

den om haar man"
Mijnheer Vivier. kwarn haastig en hoorcle, water gebeurd wâs" F{ij i:ndervrrJg Fi*t*r, d. ;ook het avcntuur 

"*r, di*r, ,ru*trur-onot*trd*,-- Ge rnoet Frankrijtrc veriaten, zei hij toen.Het is hier voor u sevaariijL*;;;o i" n-ieia. ô""wettig verbtrijft ge in dit iand
Pieter stemde datr toe rnet iVlarie mee te gaazr,

die heden nog wilde vertnelclcen. È" "l"u t6r;;;
EIza heel goed.

-* Ce keert bin:rerr een paar weken terug en
dan -zult ge vroclijker zijn, spratrr de vriendii.

lVlijnheer Vivier iiet een urrto L"**n en reecl
met Fieter naar een.groot rnagazijn, *.", ïi;
nieuwe kleeren voor Fre:n kcrelat. Iiij" zonul 

-onË

cen teï*grarn naar ruaiSnheer Jan*cens:

* :46 ** "* a"f -=

<, Van avond acht uur komt lVlanie met Pieter
:> te l-euven âân. Zaan gevoriden en is gezond.

>> Vivier >:.

Na der: nliddae zouclen i:rneder en zuster v-er-
trekken. Marie maakte zich ger*:ed" In een nieuwe
vlaag van angst zcnlc Pieter in een zetel neer.

- O, ze ztaÏ,ï*n n"le aanhouden en gevangen
nemen! klueg hij. Ik durf niet terr:g.

Marie w.erd nu tûch lvat ongedr:ldig.
* Pietr:r, rnoet on:ee goede moeder slerveil

van verdriet? vroeg ze" Zij'uerwaeht u nu En ge
zoudt rrog wegblijven t

- Ik durf niet.. "* Kn als z* r.: hier opleiden !

^* Ik kan eramr Engeland vluchtaur.
* En onee ouders nûg meer verdriel aan-

doenl ls dat uw bercuw? Wees nu tosh rnoedig!
Ce hebt thuis veei goed te rnaken" Denk aan uw
vlucht.

Mijnheer Vivier tra*l binnera en hoorde wat er
gaande was. FIij strrraÏ* even rnet Elza.

* Ik zal. rnee gean naâr Leuverr, besioot hij"
Marie was er dankhaeor vclor.
Met een auto reden ze naaï llel ,staticrn. En

daar nan:en ze den trein voor Bruseel'



ut.

_ Mijnheer "lanssens ontving het telegrarn. Hil
las het wel eÏnie rnaa"T over. Groote vreugde be-
ving hem" I/larie Ï*c'am naar huis met Pieier" Zij
had dus deu verioren zosn te Rij*el onrmoet. O"
dat was heerlijk nieur,vs.

Mijnheer .fan.osens ging bij zijn vrouw. Hij
rnoest haar vooiziclrtig en }'"alm iirlichten en hij
had de goede tijctring wel dadeiijlc kunnen uit-
schreeuwen.

* IiË heb riaar ni.euv,'s gekregen uit R.ijseÏ, zei
ruJ"

* Een brief van lVIarie. Dat is vlug. Och, het
brave lcincl rs mei haar hart T:ij ons. Ze ging niet
gaarne weg,

* I-let is geen brief maar een telegram"

- EIza is toch niet ziek,..

- lileen, neen... [-{et is goed nieuws...
* Van Pietei:? starnelde de rnoeder ontroerd..- Ja.* O, zeg het...
* Pieter i.q terechi:...
* Pieter terecht! tod zij gedankt. Waar is

hij?
* T'e ltijsel. IVlaar van avoird horsrt hij hier.
-- Piete:' terug! Goil heeft mijn gebed ver"

hoord! snikte mevrou\ff ianssens"*28*-

Haar man las het telegram voor.
De ouders lvaren natuurliik verlangend meer

'bijzonderheden te kennen, rnaerr daarop rnoesten
ze wachten.

Mijnheer zou de tr<inderen te Leur,,en afhalen.
Hij ook dacht aan die gerecùtszaak. Hoe zou

dat voor zijn zoon afloopen?
De groote lçweeiie \ ra$ nu echter', dat Pieter

terug keerde"
Al lang voer acht uur stond mijnheer Janssens

aan het station te [..euven. Hij had een auto ge-

huurd, onn naar het clorp te :'ijden. trn spanning
verwachtte hij den trein uit Brussel" Eindelijle
kwam deze binnen. Er'$iras even een gewoel van
reizigers.

Mijnheer Janssens stond bij de uitgang. Ën
daar zag hïj eenslcTaps mijnheer Vivier, Marie en
Pieter. I\4aar zijn blik bleef dan op zijn zoon
rusten,

* Vaderl zei Pieter.
Mijnheer Janssens strelçte 'de arrnen uit. En

diep ontroerd omheisde hij zijn zoon en dan zijn
d."ht"n. tr-larteXiik T:egroette hij ook rnijnheer
Vivier. Hij begeTeidde iren naar de autei, die dade-
lijk weg reed.- 

- 
C!, Pieter, rsat ben ik blij dat ge terug zijt,

sprak de ireer janssens"' 
E:r de zcon vertelde nu, waarom hij niet had

durven cchrijven" Dadelijk voegde hij er bij, dat
*æ*



hij geen deel wilde nemen aan r{en diefstal en
weggeloopen was. Vader ho.rrde dit met ware
verlichting.

- Dan krijg ik die zaak wel in ordé met het
gerecht, zei hij.

Mijnheer Janesens vernarll. hoe pieter. te-
rug gevonden was,

De auto hielel vc,nr de wor:ing stil, Mevrouw
deed ai de deur open. En ter.*rijl vader rnet den
chauffeur afrekende, viel Piet*r in de armen van
zijn rnoeder. Welk een wecleruien ! Overgeluktr<ig
leidde moeder haar zoon in dr, huiel€mei Vadeî
kwam dan oo,k.

- O, vergiffenis! srneekte Pieter, XIc heb zoo-
veel rnisdaan jegens u, vacler eri mr:eder. Maar nu
zal ik een ander leven leiden.

Er was veel te vertellen. Maar het iiefst hoor-
den de ouders Pieters verzekering, dat hij toch
geweigerd had aan de inbraak deel te nemen.

Mijnheer Vivier werd hartelijlc bedankr voor
zijn vriendelijkheid.

Wat voelde Pieter zich gelukkig toen hij weer
op zijn eigen kamer lag.

Den volgenden clag ging vader rrlet hem naar
het gerecht. Toen was Pieter toch weer angstig.
Een der heeren ontving hen en hoorde h"ir"i-
haal van den jongen"

__ :- Dan hebt ge een goede les gehad, zei hij,
Ik hoop, dat ze u voor gansch uw leven nuttig zal*3t)*

zijn. Het geval ia nu afgedaan Wees 
""r, 

go.d*
zoon en word o.rk ccn treffelijk burger.

Gansch verlicht verliet Pieter het gehouw. O,
was hij toch maar eer teruggekeerd!

Mijnheer Vivier keerde dien dag naar Rijsel
terug, ook gclukkig dat de verlorene zoon terecht
was.

Het kostte Pieter wel moeite, om den eersten
tijd in zijn dorp op straat. te gaan. Hij voelde
srchaamte. Maar zijn ou,clers werden alorn geacht
en niemand verweet den zoon nog zijn gedrag.

Hij bezocht weer de school. Hij moest veel in-
halen. Hij deed ijverig zijn best. En wat vond
hij het nu een heerXijkheid, dat hij ellcen avond
naar huis kon terug keeren, Dat was een ander
leven dan zijn loterijlcraam langs de wegen van
Noord-Frankrijlc te sleuren. lVaar zou het ding
gebleven zijn)

Marie herhaalde in prettiger omstandigheden
haar bezoek te Rijsel. Toch was ze blij, dat ze er
in die dagen van de foor heen was geweest.

Pieter vernam, dat Juies' moeder van verdriet
gestorven was. jules zelf keercle na zijn straftijd
niet meer te Leuven, terug.

Ëenige jaren verliepen"
Pieter Janssens was ingenieur. Hij kreeg een

goede betrekking,
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Nu konc{en zijn oue{ers fier op henn zijn,
Toch elachrt de znon n,rg diÏ<v,'ijls aan dat jaâr

in Frænlcrijl*, t*e::r hij die harde les leerde, dat
slechte kamaraden iemand or:lc op sneehte wegeTï
brengen"

Van ele vrûegere vrienclen haoraie,hij niet nrÈeel'.

Alieen wist hij, dat Andries, die destiid e{e

inhraak verzon, vclmr roc$ gevangen eat"
Wât r+ras Fieter *lankhcoar" dat hii vçor uulÏ< eem

'fryt behmed $reri3.

ËrF{a$i,


