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I.

'Wat werd er dnik over Maarten Lauwers ge-
babbetil te Wulpendamme! Hij wars een jongen
uit de achtersteeg, de zoon van een dronl<aard;
hij ,had zich verrborgen gehouden, toen de poli-
tie hem om zijn stoute streken naaï een gesticht
wilde zenden. Hij was de sshrik der stad geweest.
En nu narn de rijke koopman. mijnheer Zwar-
tels hem in huis, 'bijna als een eigen zoon (l).

's Avonds stonden in het Meerminstraatje,
eeni,ge vrouwen daarover te praten.

- 
Ce rnoet maar een deugniet zijn, om aan-

getrokken te worden door de groote lui, zei
vrouw Dekkers, die er zelf slordig en vuil uitzag.
Wie zijn nu de Lsuwers? vervolgde ze. De vent
e een dronkelap en de vrouw [roudt zich ziek om
veel te l<rijgen. Bertha, de dochter, huichelt ook
al tegen de rijke dames. En Maarten, de zoon, is
de grootste nietwaard van de heele stad. Ze noe-

(r) Men lexc ook n:tu::DE DIIRVER>.



men hdm dên << durver >>, omdat hij voor niets

stond. Leer me dat volk niet kennen' Ik hoor
alles van mijn jongen, die gelukkig veel braver

is Hj kan een boei<je open doen over Maarten

L.r*.rr. Trouwens, ieder weet. dat hij niet lang

geieden op de kaai een wagoïr voort duwde, die

i-.g.n een- kar botste, zoodat de zakken gerst in
he"t water rolden en Willem, de losser, zijn been

brak...

- 
Neen... Willem 'kon nog ne't weg springen,

- 
Neen... 

'Willem kon nog niet weg springen,

vetbeterde Marie, een uit het gezelschap' Hii
had geen letsel.

- 
Nu dat weet ik dan zoo goed niet meer,

vervolgde Kaat. Maar Willem had toch dood

k;;"; zijn. De politie zou Maarten,'den durver,

,r.., d" vérbeteringsschool zenden' Wij waren al

Èlij. Mu"r jawel, de echelm was niet te vinden'

Toen [<wam het uit, dat hij dp den toren zat en

er 's nachts af kwarn, om te stelen'

- 
Ge moet ,niet overdrijven, Kaat, zei Marie

weer. Maarten zat op en den toren en 's naihts'

klo* hij langs de donderstaaf naar beneden' dat'

is allemaal waar, rmgar hij gir'"-g niet stelen' Hij
oro"g eten thuis aan' zijn. zuster, "

-" 
Hij zou toch best iets durven weg pak'ken'

ook; als het niet te heet of te zwa'ar was'

- 
\ssn, want hij vond eens een portemon-

naie... Er zat geld in en ook een briefje met den'

-û-

naarn van visscher Lootens, en Maarten bracht
hem alies terug, sprak Marie

- 
Verdedig hem dan, als ge daar zin in hebt,

snauwde Kaat. trn ellc geval stai< Maarten zich
vocr de poiitie weg. A4ijnheer Zwartels. de koop-
rnan van de N4arkt, zag hern van den toren i<o-
lnen en r,,'ilde hern vast pakken... Maar de scha-
vuit gaf [rem een klap in zijn gezicht... en maak-
te zich weer uit de voeten...

_-. Ooi" niet waar ! riep Marie uit. '

- 
O, lieg ik dan? schreeuwde Kaat, err ze

zetl:e nijdig rJe ihanden in de 'heupen.

- 
Ge weet het niet goed... Mijn nicht is meid

,bij rnevrcuw Zwartels... Mij:rheer Zwartels zag
Vlaarten van den toren kornen en volgde hern.
En Maarten ging naar huis. waar zijn zuster
hem eten gaf. Mijnheer Zwarîels wilcle eens met
Maarten spreken, orndat de jongen op dien toren
zijn leven waagde... De jongen liep weg, maar
geslagen heeft 'hij mijnheer niet.."

- 
In elk geval is hij een nietdeug... En'nu

hadden ze hem te pa}<ken en zou ,hij naar de ver-
beteringsscrhool moeten. Maar jawel, rnijnheer
Zwartels vindt dat te erg. I-tr;j zal Maarten op-
voeden. Hij nee,mt hem in huis. Mijn jongen ver-
telt, dat Maarten nu in een spliksplinternieuw
pak naar school [<omt... dat hij elken dag fijn
eten krijgt... En hij zegt, dat het gemeen on-
rechtvaardig is. Naar fatsoenlijke rnenschen als

-5-
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ilr, kijken die groote lui niet' Mij br-engen ze geerr

il#ilt L"o .i *ii", zooals aan die luie vrouw

Lauwels,, *i*, t""i alles verdrinkt' Ik heb zes

kinderen en mijn """t' 
tt'dient niet veel! kloeg

Kaat.
Eenjongeling,dieaandenoverkantzijnpijpje

",;"i',";ilt.;; 
kwam een paar slappgn na{er,

rït';;;-g."i V""dels, en,was knecht in het

r"iltt"lt van rnijnheer Zwartels'
"":"ig"t'k"iJtrii ge nu nog niet uitgeraasd?

vroeg ùrij- r"I ôij upt""ut zeker ook dien durver voor"'
O,l;,;ti ;"'k, Uli-ii"l"er Zwartels' die zoo'rt

straatschender in huis neernt'

- 
luis1s, to 

-"t* 
goed! Mijrrheer Zwartels

heeft ""r, 
pt""Htige daad verricht' die hern eert" '

Îfî"u*"" ùu*"t" was een stoute straatjongen"'

Ëîîiii'""ri heel wat streken uitgehaald' Hij was

:r';'";-à.;hdd van' dat die wagon een kar

;;;;';"à-"t 't is waar' dat de politie toen be-

sloot hem naar een gesticht te.zenden' Maarten

iîtU.tg tiatt in den tàren' Dan kon lrij weer ont"

;;;;. Niemand wist waar hii zat' Op een keer

il;à-ô*ta, het dochtertie van mijnheer 7'"'vav

t"d-;t* de spooibaan' Ze zag niet dat er een

;;;"i.rà..2" viel en ze zou overreden wor"

den. Toen sprong er een jonge5r op de lijn en trolc

Greta nog net *tg' Mttt hij kreeg zelf een duw

;;;;-i;"o*oti"f. Hti 
ï 

gewc'nd en lag we'

Içen in het hospitaal. Dat was M.arten l-auwers,
die in het afgedankte wachtershuisje ver,borgen
zat, en 't ongeluk zag aankomen. Toen durfde
hij ook en redde Greta het leven. Uit dankbaar-
heid betaalde mijnLreer Zwartels al de hospitaal-
kosten en hielp mevrouw Maartens moeder, die
ziek was €n een brave vrouw is. die veel lijdt
door de dronkensc,hap van haar man. Mijnheer
Zwartels wilde meer doen voor den jongen, die
zijn kind redde. ,Maarten zag slechte voorbeelden
van zijn vader. Hij werd verwaarloosd, kon te
veel op straat loopen. Dat deugt niet... Let ook
rnaar op uw jongen... die zit weinig in huis, Kaat.

- 
Wat hebt gij van ,mijn Pieter te zeggen?

schreeuwde Kaat nijdig.

- 
Nu niets, hernam Bert Vondels. Ih vertel

voort. De lçomrnissaris wilde Maarten uit zijn
slechte omge#ing weg halen en naar een opvoe-
dingsschool zenden. Maarten vond dat vreeselijk.
Mijnheer Zwartels ,h,ad rrnedelijden met hem. Hii
wist, dat ,er ook veel goeds in Maarten stak, die
bijvoorbeeld oude en gebrekkige menschen hielpt.
En mijnheer Zwartels hesloot Maarten in zijn
eigen huis te nemen, om goed op hern te kunnen
letten. De komrrnissaris vond Cat heel goeà. Zoo
moest Maarten niet naar een gesticht. En nu weet
ge, waarom Maarten daar woont. Ilr zeg, dat
mijnheer Zwartels op prachtige wijze zijn danh-
baarheid toont. Gij wist net zoo goed als ik, wat



er op de spoorlijn gebeurd is, maar natuurlijk
moest ge dat verzwijgen en liever veni'jnig het
kwaad van Maarten aandikken
. 
- 

Mijnheer Zwartels zal plezier beleven van
den nietwaard ! riep Kaat uit.

Een man kwam rnet onvasten stap dôor de
straat.

- 
Daaï is de wader v,an :len durver! zei eer.r

I'TOU.w.
't 'Was inderdaad Lauwers. die weer aange-

schoten scheen. Hij bleef bij het groepje staan.

- 
Ge babbelt over mijn Maarten, zei hij.

Heel de stad spreekt over hem Hij is een held...
hij heeft de dochter van koopman Zwartels ge-
rcà. Zonàer Maarten ware ze tloor den trein over-
reden. En wat heb ik gekregen van dien rijken
kerel? Niets.... neen, niets...

- 
Ge hadt geld willen hebben om het te ver-

drinken! sprak Bert Vondels verachtelijk. Mijn-
heer Zwartels heeft uw zoon anders beloond en
dat zal Maarten, geluk brengen voor zijn heele
leven.

- 
Uw jongen is nu een rijrkenrnanszoontje.

en zal u niet meer willen kennen ! spotte Kaat
Dekkers.

- Ja... ze hehben Maarten van mij wegge-
haerld! Ze kennen een vader niet meer! kloeg
de dronkaard. Maarten rlrad binnen een paar we-
ken aan het wer[< kunnen gaan. Hij is groot voo1' 
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zijn jaren en sterk. Hij zou veel verdiend hebben,

- 
En dan kondt gij weer rneer drinleen, hé!

snauwd,e Bert hem toe.

- 
Zoo veel drink i'Iç niet. . Ha! die Zwartels

zal Maarten niet houden. Of wel moet hij mii
schadeloosstelling betalen. Dat zeggen de vrien-
den in de hertberg ook.

- 
Schaam u, kerel, zei Bert. Door uw schuld

werd Maarten reen nietdeug, LIw vrouw is geluk-
klg dat haar jongen een andere man zal worden.

- 
Mijn vrouw... j., 'die doet met dat rijke

volk mee. Zel<rijgt vleesch eir koeken... voor mij
is er niets. . .

- 
Door de zorgen van mevrouw Zwartels is

ze beter geworden. Als gij zoo flink werktet al,s
uw vrouw en dochter en niet dronkt, zou er wel-
stand zijn bij u thuis! verzekerde Bert.

- 
Waar moeit gij u mee! tierde Lauwers. IIc

zal drinken als ilc wil. Ik heb niemand noodig. Ik
laat me niet de les lezen. En ik zal mijn jongen
terug halen. Hij moet niet in dat rijke huis wo-
nen, als ik heele dagen slaaf en wroet!

- 
Ge heht gelijk! stookte Kaat hem op. Uw

jongen zal u niet meer willen bezien.

- 
Wacht maar! brabbelde de dronkaar.d.

Hij waggelde voort.

- 
'Wat een lafaard ! sprak Bert.

Hij wendde zich van het groepje af, en ging in
huis, waar,hij bij zijn ouders woonde. Hij hadnu

1r -. -.-



toch de kwaadsprekende vrouw Dekkers eens
aan de waarrheid over Maarten f,auwers herin-
nerd.

II.

Mijnheer Zwartels was een der voornaamste
inwoners van de stad. Hij woonde met zijn
vroui\M, zijn zoontie Joos en dochtertje Greta err
rnog eenige kleinere kinderen in een groot huis
op de Markt. En nu had hij Maarten Lauwers
opgenomen, orn den jongen uit een slechte omge-
ving te redden en een goede cpvoeding te geven"

Hij wist niet dat het een zwarë taak was. Maar-
ten zou veel m'oeten afleeren. Hij was de durver
geweest lbij heel wat booze streken.

Mevrouw Zwartels wilde haar man flink steu-
nen. Beiden waïen zoo dankbaar. omdat Maarten
hun Greta van den dood,had ger{.

Joos en Greta toonden zich vriendelijk jegens
Maarten, die eerst verlegen was.

Zelreren morgen zat de heet Zwartels op zijn
bureel. Hij dreef een uitgebreiden graanhandel.
Er was veel werk. Wulpendamme [rad een zee-
haventje en er was een boot met graan binnenge-
kornen. De lacling moest nu verdeeld worden
over veel klanten in het land. De klerlren werkten
ijverig om alle stulcken klaar te maken voor die
klanten, en voor binnenschepen en den trein.

-to-

Daar verscheen vader Lauwers in het kan-

toor van kooprnan Zwartets Hij moest miin"

Ë; ;;k.;: À hij. Deze ontving hem in ziin

bureel.-"- Zû u, Lauwers' 
'Wat wensoht ge) vroeg

de handelaar.

- 
De kornrnissaris is zoo even

weest rnet een rare boodschaP" '

bii mij ge'

- 
Hij is u komeî zeggeî 4"t Y ZooD voor-

taan bij Âij t t *ot""' g'i1ti"et gedat niet goed?

- 
Half en ha['f. Maar Ma'artera is groot en

","rt 
too, zijn jaren' Hii kan aan 't werk en wii

h;bb." het h.rà noodig' Ik wil Maarten wel hier

i.i.rr, trn,aar dan,rnoet ge er me wekelijks wat voor

betalen als schadeloosstelling--- ô, is dat de reden .r.r, rr* bezoek? Maar

wat gij vraagt i" ;;; 'onrechtvaardig' En als

Maa,rten nu, grootendeels door uw schuld' maar

a" t"tU.,.ting"sschool gezonden was' zou hij dan

wat voor u verdiend hebhen?

- 
Dat was grootspraak van de politie.. '

- 
En dikwijls hebi ge aan de politie gezegd'

dat ze h"rn opL.ïgen moesten' en gij hern dan

kwijt waart. Hoe Praat ge nu?

maken' I'k vraag ni'et veel'

- 
Ge wilt geld orn te drinken"'

': f{'ssn... maair een beloonirrg is er verdiend'

M,aarten heeft uw kind gered'

-_ ll -.



- 
Nu beloon ik Maarten op de beste wijze.

Hij zal een flinke man worden Ook hebben we
onze dankbaarheid betoond door veel voor uw
zieke vrou\ff te doen.

- 
Ik moet geen lessen hebben, maar geld!

-- Ge krijgt geen cent... Alles is met het ge-
recht besproken. De rechter zal u roepen en u
ftrin'k den bol wasschen. Pas op, man, anders
stoppen ze u in een gesticht. En vertrek nu !

- 
Ik zou dus geen meester zijn over mijn

eigen zoon!

- 
Lauwers, ga heen, of ik stuur om een agent.

De ma.n was bang van de politie. Hij bleef dus
niet. Scheldend trok hij af.

't'Was eerst vïeernd. vo,or Maarten in het groote
huis. Met veel tact leerden mijnheer en mevrouw
Zwartels hem betere rnanieren. Maarten begreep
zelf. dat hij nu niet meer zoo langs de straten kon
zweï\ren. En in het hospitaal had hiy' toch ool< veel
nagedacht.

Eiken dag bezocht Maarten zijn moeder, die
kloeker werd. Vader beterde zich niet. Zekeren
dag was hij weer dronken en, rn'erd door een rijtuig
aangereden. Met ingedrukte borst bracht rnen hem
naar het ho's'pitaal, waar hij 's nachts stierf.

Vrouw Laurnrers kon nu al wal uit werken gaan
en Bertha verd'ier-lde ook al een aardig stuivËrt;e
met naaien. Zao konden moeder en, dochter er
goed kcmen.

-t2-

Een jaa,r ging vooibij. Maarten had flink ge'

leerd. Maar de zucht naar avonturen zat er nog
bij hem in. DikwijÏs sprak hij over de zee'

Mijnheer Zwartels hegreep dien onstuimigen
.aard. Wulpendamme 'was te klein voor den

knaap.
Mà.t Maarten was niet valt zeemansafkomst'

De Lauwersen kwamen ,rit *.tt boerengeslacht
voort. Mijnheer Zwartels vreesde dat het zee-

mansleven Maarten :zeer zolJ tegenvallen.
. Toch merkte ùrij, dat de jongen zijn vleugels
breeder wilde uitslaan, dan te 'Wulpendamme

kon geschieden. Maarten was geen jongen, om
heel zijn'leven op een kantoorl<ruk te zitten'

Z"keren dag kreeg mijnheer Zwartels een brief
van een broer, die in Kanada een groot'e hoeve
bezat. Deze schreef, dat hij nog een groote partij
woest iand wilde ontginnen. Hij vroeg of er te
'Wulpendamrme jonge mannen waïen. die lust
gevoelden over te lcomen. Zezoud,en er een goe-

de toeko,rnst kunnen maken.

- 
Ssvl Vondels heeft me al dikwijls gezegà,

dat hij wel naar.A'merika zou willen, sprak mijn-
heer tot zijn vrouw. Liever hield ik hem in rnijn
dienst, want hij is een trouvre, vlijtige kerel'
Maar ik mag hem niet verhinderen zijn weg te kie-
zen. Ik zal hern den brief van 'Wouter voorlezen.
En wil Bert vertrekken, daà help ik hem weg'
En ,nu heb ik nog iets anders. Als ik Maarten

-18-



Lauwers eens voorstelde naar Kanada te gaan.
Me dunn<t, dat is nu juist iets voor hem...

- 
Zoo jottg..

- Zestien jaar.."" En natuudijk zou ik hern
nooit in 't wilde weg zendenr maar hij komt er
onder toezicht en leiding van mijn broer. Als iL
'Wouter alles schrijf , zeil hij zoo goed voor Maar-
ten waken als wij. De knaap zou hier een onte-
vreden mensch worden. Het is geen karakter orn
heele dagen op een kantoor te zitten. Als het
zee,mansvah hern tegen valt... ja, wat dan) Er is
hier weinig keus van werk. Maar naar Kanada,
naa.r de prairie... Mijn broer was ook avontuur-
lijk .. Hij vond :Wulpendamme te klein" In Ka-
.nada is hij een heele baas geworden. Maarten

kan er paard rijden over de vlakte, jagen, na-
tuurlijk zal hij ook hard werken. Mettertijd
wordt hij er zelf landbouwer.

Mogelijk is het de aangewezen weg voor hem.
Spreek er Tnet hem over en met zijn mo'oder...

- \fsluurlijk ook met ziju moeder... Het is
heelemaal niet de hedoeling hem te Iaten glippen.
AIe hij vertrel<t, zal het wel toegerust zijn, en
naar een goed adres. Wouùer is een ernstig man.

- O, zeker...

- 
Wel, ik denk er nog eens over na, eer ik

met Maarten opreek.... Kanada is een land, waar
hij de vleugels wijd kan uitslaan,

Eenige dagen later riep mijnheer Zwartels Bert

-14_-

Vondels bij zich op het kantoor, en las hern den
brief van zijn broer voor.

- 
f!s6, ge hebt rne wel eens gezegd dat gs

naar Amerika zoudt willen gaan, zei hii toen.

- 
O), ja, mijnheer. En nu is er een gelegen-

heid". . Zoudt Eij rnij willen aanbeve'len?

- 
Natuurlijk! Ilc ,kan in waarheid getuigen'

dat ge eerlijk en ijverig zijt. Maar 't is een heel
besluit. Ge moet uw ouders achter laten)

- J., dat afscheid zal hard zijn. Maar vader
en moeder willen me laten gaan- Ze ziin over-
tuigd. dat ik ginder mijn weg zal maken. Vader
kan zelf nog flink werken. Misschien komen ze
,later over... Werlrelijk, ik h"b zoo dikwijls aan
Amerilça gepeinsd, dat ik,niet aarzelen moet, om
een besluit te nelnen

- 
Spree'k er toch eens thuie over.

- J., ja, dat za! ik doen. Maar nu is er voor
mij een gt.d. k trÀ. Ik wilde niet op Schobber-
donk vertreldren, om 't zoo eerrs te zeggen... zoî-
der dat ik wist waarheen.Doch nu kan ik bij mijn-
heer uw broer in dienst treden.

- 
En hij zal u na eenigen tijd den weg wiizen

om onafhankelijk te worden, 't zii in het land-
bouwbedri jf , 't zij in den handel

Mijnftreer Zwartels uit Kanada vraagt meer
jonge mannen. Een neef van mij zou ooh willen
vertrekken.

- waar *ïi:t1



- 
Te'lVyngene. Hij werkt bij een landbou-

wet, mad.r verdient weinig en 't is iemand, die
vooruit wil komen...

- 
En gij kunt hern aanbevelen?

- O, ja, mijnheer. Hij zou flink zijn
doen.

- Wel, laat hem eens bij mij komen...
rnisschien kent hij er nog wel enlçele, die

best

En
over

den Oceaan willen.

- 
O, uit de streek van 'V,/yngene en Ruise*

'lede, zijn er al veel naar An'rerika...

- 
'lVel, Bert, mij epijt het, dat ge uit mijn,

dienst gaat, maar ik mag u niet tegen houden...
En uit waardeering zal ik uw reis bedalen...

- 
Ik heb het reisgeld al ,bespaard. want ilc

was overtuigd, dat ik zulk een gelegenheid zotr
krijgen...

- 
Nu dan is die som een appeltje tegen den

dorst... Denk dus nog eens na en praat er thuis
over.

Bert Vondels verliet het kantoor. Het stond af
rbij hem vast: hij ging naar Kanada, en straks
zou hij aan zijn neef Kamiel schrijven.

Mijnheer Zwartels vertelde op een middag aan
tafel, van oom Wouter in Kanada. Joos, Greta
en Maarten tr-.auwers hoorden dat. Mijnheer las
ook den brief voor. Hij zei dan. dat Bert Vondels
er heen zou gaan. Maar \ij vroeg nog niets aan.
Maarten. Deze had aandachtig geluisterd.

-tfi- 
\

Een paar dagen scheen Maarten zeer ,stil. Op
een avond zei Joos tot zijn vader:

- 
l\rl62rten zou naar Kanada willen. maar hif

durft het u niet te vragen.

- 
Hij durft niet? En ze noemen hem nog wel.

den durver... Roep hem eens!
Verlegen trad Maarten binnen.

- 
'Wat hoor ik, sprak. mijnheer, gii zoudt

naar Kanada willen)

- J., mijnheer...

- 
En waarom?

- 
Om te wer'ken

- 
Niet n€rar zee...

- 
Gij vindt het beter van niet, mijnheer...

- 
Dat is waar... Kanada is ver, jongen... en

't is er hard te arlbeiden.

- 
Ik weet het wel, mijnheer...

- 
Hoe weet ge dat?

-- Ik heb er een boek o';er gelezen uit de
schoolbibliotheek... En nu de oom van Joos jon-
ge mannen vraagt, zou ilc er wel heen willen.

- 
Uw moeder en zuster verlaten? HeÈrt ge

daaraan ook gedacht, Maarten?

- 
O, it< zou mijn best doen, mijnheer, en la-

ter, moeder en Bertha doen overkomen. Moeder
kan toch niet altijd zoo hand blijven werken...

- 
Ik had er zelf al over gedacht, dat er daar

voor u een goede toekomst kan zijn. Ik zal eeno
met uw moeder epreken...
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Mijnheer Zwartels deed dat. Ook met den vre-
derechter en den politiekornmissaris had hij een
'lang gesprel< over het geval. Deze heeren ,oolc

rneenden dat Maarten Lauwers in Kanada een
goeden werkkring hon vinder, nu hij er onder
Ieiding van een ernstig ,man zou staan.

Moeder l-,auwers gaf haar toestemming. 't
Zotl haar wel zwaar vallen, Maarten te missen.
Maar ze wist, dat ùret om zijn geluk ging. O, ze
was vroeger zoo bang geweest. dat Maarten den
weg van zijn vader zou volgen Ze dankte God,
dat hij nu een flinke opvoeding kreeg. Ze bad
grooten eenbied voor ,rnijnheer en mevrouw
Zwartels.

Er werd dus besloten dat l\{aarten naar Kana-
da zou vertrekken met Bert Vondels, diens neef
en nog drie jonge mannen van'Wyngene"

MijnFreer Z'erartels schreef het aan ziin broer.

- 
Zoo willen ze nu van den jongen afgera-

.ken, zei Kaat Dekkers, de klappei. Ik heb het
wel voorspeld, dat ze den durver niet lang in dat
rijke huis zouden houden.

Och, zull<e menschen moet men maar laten
babbele,n.

De uitwijkelingen konden pas tra den 'Winter

vertrekken, dat was nog een maanil of vijf"
-- Ge kunt dien tijd goed gebruiken, zei

rinijnheer Zwartels tot Maarten. Ik zal u Engel-
sche les laten geven; dat komt u ginder te pas.
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El'ke,n dag zat Maarten dan een uur bij een lee-
raar Engelscùr te studeeren. Hij deed goed zijn
best. Elken dag echter ook bezocht hij zijn moe-
der en thuis deed hij aller,lei werkjes.

Dien Winter rhaalde hij zijn hart nog eens op
aan het schaatsenrijden. 's Avonds t"s ttil U"".
L.en ovBr Arnerika. Joos en Greta praatten met
hetn sver Kanada.

Mijnheer 'Wouter Zwartels had geschreven,
dat hij de Mamingen verwachtte. Hij stuurde
zelfs het reisgeld.

- 
Van mij krijgt ge 't zelfde bedrag toch

ook, zei mijnheer Zwartels tot Bert Vondels.. Een
spaarpot komt goed te pas.

Zoo werd het Lente. De dag van het vertrek
naderde. Moeder l-auwers,had hem nog wel wil-
Ien verschuiven. Den laatsten avond waren zij
en Bertha te gast bij mijnheer Zwartels. Ook
eenige kamaraden van [Iaarten werden er genoo-
digd.

Ieder voelde weemoed...
De Kanadeezen __ zooals de menschen c{e ver-

trelckenden al noernden 
- 

zouden inet'clen trein
naar Antwerpen rijden.

Maarten narn in het huisje van de achter,steeg
afscheid van moeder. Beiden weenden.

- 
O, rnoeder, ilc zal ginder mijn best doen...

En later kornt ge met Bertha over, zei de jongen
ontroerd' 

_ zo _

- J., kind... Elilren dag zal ik voor u bidden.
Ik ben nu wel bedroefd, maar tcch gelukkig...
Gij zijt op een goeden weg.

Nog een omhelzing, een lcus... en Maarten
scheurde zich los. Bertha zou :nee gaan naar het
station, Daar waren eveneens mijnheer ê!r illê-
vrouw Z*vartels, Greta, Joos. de politiekommis-
saris, kamaraden en nog allerlei mensclren.

Kaat Delckers stond er waarlijk ook rnet eeni-
ge vrouwen uit haar:straat.

- 
"1 Is of er een prins vertrekt, schimpte ze.

Hoe belachelijk... Vroeger zouden ze den durver
in een vey'beteringsschool gestopt hebben.." Als
de rijke menschen u maar aantrekken.. .

- 
lvlasltsn Lauwers is omgekeerd als een

blad, zei een der omstanders. Hij zal het ver
brengen...

- 
'Wacht maar... In .Arnerika zijn er ook ge-

vangenissen, lceweerde de venijnige Kaat. Hier
moest hij natuuriijk braaf zijn om de schoone
kleederen en het lekker eten. . In Arnerika kan
hij weer zijn duivel los laten We zullen er van
hooren...

Intusschen narnen de vertrekkenden afscheid.
Cisteren reeds had Maarten den heer en me-
vrouw Zwartels innig bedankt voor al hun goed-
heid. Hij voelde het wel, dat zij hern van den
slechten weg hadden gered. En mevrouw gaf
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hem koffers met lcleeren en linnen mee. als ver-
trok haar eigen zoon naar Amerika.

De trein reed heen'.. Nog even geroeP en ge
wuif ...

Joos en Greta hadden de tranen in de oogen'
Bertha sc,hreide. Dat deden ook de ouders van
Bert Vondels. 

___

Den volgetd"n d.g ,ro", de << City of Mon-
treal >> (de stad Montreal) voorbij de kust. Aan
dek stonden veel passagiers, ook Maarten en
Bert leunden over de verschansing- Ze konden in
de verte den toren van Wulpendamme zien"'
Er was veel veranderd sedert Maarten daar bo-
ven den klokkenzolder weg schuilde voor de po"

litie. Nu wuifde hij, als gioette hij nog eerrs rnoe-

der en Bertha, mijnheer en rnevîou\ r Zwartels,

Jo,os en Greta en zooveel vrie:iclen'""
De boot stak verder in zee...

III.

Al veertien dagen. waren cle passagiers aan
boord. De reis was tot nu toe goed verloopen.
Men was ,nriet ver,rneer van de Kanadeesche kust.
Maar de kapitein en de bemanning keken be-

zorgd.'

o.)

-- Een Jmatroos zegt, dat we nog storm krij-
gen, sprak Maarten tot Bert.

- 
De lucht is donker e n't waait a! hard. Dan

'zullen vie toch nog eens kennis maken met de
aeeziekte.." Morgen zijn we binnen...

[ilaar Bert praa.tte een uur later zoo luchthar-
.tig niet meer. De wind was tot een orkaan ge-
groeid. Al de passagiers werden naar beneden ge-
zonden. De boot scho'mrnelde en rolde vreese'
lijk... Maarten, Bert en de andere Vlamingen
'waren zeeziek, en zoo de meeste passagiers.

- 'We gaan allemaal dood! kermde Kamiel,
de neef van Bert. O, ware ik te 'Wyngene getrle-
venl

Maarten keek naa.r hem rnet een paar oogen
als een schellevisch, maar hacl den moed niet te
antwoorden. 't 'Was 

een tooneel daar in het pas-
saqiersverblijf ! Wie het waagcle op te staan, werd
weer oirnver geslingerà. Zieken roldee,heen en
weer. Men kloeg en lcernade, gilde zelfs.

Dat duurde zoo een paar uïen... Ptots klon'k
een luide stern:

- 
Allen aan dek!

Matrozen l<wamen binnen met een officier, en
zieken, die te leendig waren orn op te staan, wer-
.den naar boven gesleurd.

- 
We zitten op een rots... we vergaan!

klonk het eenskl,aps.
Maarten Lauwers scheen nu van zijn zeeziekte



genezen. Hij en Bert,klemCen zich aan een koord
van den mast vast. Ze l<el<en elkaar aan... De
boot helde zeer, en groote gcllre,n rolden er over
heen. Sorns leek het of men geheel in het water
was gedompeld. De orkaan loeide.

- 
Zou de boot zinken? schreeuwde ,l-auwers

tbt Bert.

- 
Ik. denk het, antwoordde Bcrt, erg ont-

daan.
Een officier riep, dat de passagiers trealm moes-

ten blijven. Ze zouden gered worden. verzekerde
hij. Men was dicht bij de kust en had om hulp ge-
seind.

- 
Zitten we op een rots? vnoeg Nlaarten aan

een matrooe.

- Ja... God zij ons genadig want de zee zal
de,boot in stukken slaan... We moeten de sloù,
pen uit zetten.

Een officier vroeg mannen van goeden wil.

- 
Kom, Bert! schreeuwde Maàrten, die zijn

angst beheerschte.
\ 'Weer was hij de du;ver! Er rnoest hier gewor-
steld worden om het leven, het eigen l"rr"r, ..,
dat van anderen! Met klagen en gillen redde rnen
zich niet.

Bert en Maarten kwarnen naar de jol... Maar
tegelijk sloeg een stortzee ovel deh... Maarten en
Bert werden als opgenomen en weg gegooicl..
ze lagen in zee'_ 

2d _

- 
Mannen over boord ! riep een officier.

- 
Werp ze een vlot toe! schreeuwde de kapi-

tein.
N4atrozen voerden snel dit bevel uit. Het vlot

tuimelde in zee en dreef op de golven. Bert kreeg
het snel te pakken en heesch er zich op. Maar
waar was Maarten)

Intuss,chen gelukte men er in een sloep neer te
laten"

- 
\,{3311sn, Maarten ! kreet Bert Vondels.

O, zou zijn ma'kker verdrinken? 't 'Was Bert,
of hij, ondanks zijn 'eigen sufheid, mijnheer
Zwartels nog hoorde ,z-eggen: << Neem Maarten
onder uw hoede! >>

N4aarten vocht voor zijn leven. Hij kon zwem-
men als een visch. Te WulpenCamme had hij ook
<< gedurfd >>: in de rivier of in zee, en waagde
zich bij het zwemrnen soms zoo ver, dat de poli-
tie hem in een ibootje kwam halen.

'Wat spande ,hij zich nu in!... En wonder...
zijn gedachten waren helder.. . Hij zag zijn moe-
der en Bertha... en mijnheer en mevrouw Zwav
tels, en Joos en Creta... Maar moeder zag hii
het duidelijkst... Ze scheen daar te zitten in haav
rieten leunstoel, met gevouwen handen. Ze bad
voor hem...

O, urat deed Maarten zijn best! Wie riep
daar) Was dat niet de stdm van Bert Vondels?
Maarten hijgde... Hij voelde zich zeer vermoei{



V;n*:r"opseven... Moeder knikte hem roe...

..Maarren -k_arnpte voorr... DuidelijL hoorde hijzjilna,am. H_ij sloeg de handen;t... hij had ietasterks beet. Maarten hlampr. ,i"t, aan het vlotva11. lert_hielp hem... t"*el, t* 
"p. Toen be-zwijmde de joneen...

Maar de sloep kwam al in die richting... Nogwas het een heele _strijd. D. *riroren gedroe-gen zich als ,helden d.r z"e. Z" È.r"i,Lt."""i;à;lijk de twee Vlamingen 
"rr;;;;1" ir de stoep.

-Nu zou men rond i.r"rr-;;;-;;'iulp v.r, Iu.nd
\wam. rEen offici., ,..rro"gà" t"."r.r, die wer-d.ra bij kwarn, maar ,rog 

"rr1 
*"".- ôoL de anderesloepen werden uitgeze"t, ;;;.- boot kon intweeën,breken. Toch ibeda.rd. d" ,tor_,

- Daar zijn ze! hlonk het
flel zas een zwarte rookpluim Van de kust

i,ld:id" ee,n 
lleenboor. Daar-;;;;" de redders.

ore de noodseinen ontvangen hadden en ook hunleven waagden, om arrd.i"., t" ,rJa"rr.
, Vo3gjchtig naderd"" ,; à" ,l;;" en namende schipbreukelingen op. De t 

"piiuir, klom he!Iaatsr aan boord. Àu"" L;; ;;IJ
_Maar men moest de boor ";;";;;... 

,t 
Achter-schip was al afgeslagen. D. ;j;;n- rpe"ld"n m"thun buit.

, " To -reddingvaartuig bereikte de kusr in eenkleine havenstad. Op d" f."a" 
"t""aen veel rrlêïl-_26_

echen. Ze juiohten van vreugde... De schipbreu-
kelingen werden in een hotel gebracht. Dokters
verzorgden hen. Maarten werd onder de wol ge-
stopt. Nu kon hij heerlijk slapen 't'Was of moe-
der hem vriendelijk toeknikte.

IV.

Hier zaten nu de Vlamingen. Hun kleeren,
die gedroogd waren, hadden ze, maat meer niet.
Alles was verloren gegaan op de verongelukte
boot. De Belgische Consul had hen bezocht en be-
loofde naar mijnheer Wouter Zwartels te schrij-
ven.

Na eenige dagen kwam hij terug.

- 
Ik heb goed nieuws, zei hij. Mijnheer Zway

tels heeft geld gezonden voor uw verdere reis en
ook om nieuwe X<leeren en ondergoed te lcoopen.
Hij is zeer gelukkig, dat ge allen gered zijt.

Nu moesten ze dus naar de winkels. Ze waren
weer vroolijker gestemd. Allen hadden een lan-
gen brief naar huis geschreven.

Den volgenden morgen stapten ze op den
trein. De reis zou twee dagen en twee nachten du-
ren. De Vlamingen dankten den consul voor zijn
goede zorgen.

Onderwege gaven ze hun oogen goed den kost.

- 
Dat zijn hier andere rboeren dan te'Wynge.

ne, zei Karniel tellcens. Het lijken wel heele pâro"
chies. -'21 -



Eindelijk stapten ze aan een kleine stad uit-
Een heer trad op hen toe.

- 
Mijnheer Zwartels, zei Maarten.

- Jr, hij lijkt veel op zijn broer, sprak Berr,
die naar voren trad en zich bekend maakte.

- 
EII( een goeden dag zooals ze in Vlaande-

telro zeggen! riep rnijnheer Z'wartels welgeÀoed
uit, Wel, jongens, dat is een beroerde reis ge-
weest. Maar God zij dank, ge staat nu tocÈr veilig
hier... Komt mee... 'We zullen eeïst eens Êaan
eten.

Ze traden een gasthof binnen. Daar werd de
tafel gedekt. En onder het rnaal. moesten de Vla-
mingen vertellen. 'Wat later reed het gezelschap
naar de hoeve, die nog eenige uren verder stonJ.

- 
Ginder woon ik, zei mijnheer Zwartels,

toen de gebouwen in 't zicht lcwamen. De naaste
buren zijn twee uur van ons verwijderd.

- 
En dat is allemaal één hof.stede, rnijnheer)

vroeg Kamiel.

-- Ja.

- 
Ze is zoo groot als hee'l 'Wyngene, geloof

ik.
Mevrouw Zwartels, haar zoons Pieter en Hen-

drilc, en haar dochters Jeanne en Laura, stonden
al op den uitkijk. Mevrouw toonde zich bijzon-
der vriendelijk voor Maarten. Ze lcende zijn ge-
schiedenis en ze zou een moed.er voor hem zijn.

Maarten mocht bij het gezin.wonen. De ande.

-28_

ren ,kregen hun kamer bij het talrijk personeel.
Mijnheer ,sprak rnet Bert en zijn gezellen. , Deze
zouden eerst twee jaar voor een goed loon bij
hem werken aan de ontginning van nieuwe gron-
den. Maar mijnheer zou voor ieder een groote par-
tij prairieland voorhehouden, waarop ze dan.zelf
konden,beginnen. Allen warelr zeer tevreden mel
deze schikking. Ze kregen ook kost en inwoning
en konden dus hun ,meeste loon sparen orn dan
zelf een inspàn te koopen.

- 
Hier kunnen we vooruit geraken, zei. Ka-

miei. Dat geeft rnoed
De Vlariingen rnochten eenige dagen rond loo-

'pen om met alles kennis te maken. Ze verwon-
derden ziCh over de groote schuren en stallen, de
prachtige paarden, de kudden vee.

Maarten zou eerst met Hendrilc cow-boy zijq.
Ze moesten dan te paard de kudden bewaken.
Hendrik leerde hem paardrijden en schieten met
een geweer. 'Weldra draafde de knaap over de uit-
gestrei<te vlakte. Ja, dat ging he,m. Het was een
leven naar zijn zin.

En **", schreef hij lange brieven ,ru.r-h.riu
en naar de familie Zwartels...

-t0_



V.

Mijnheer Zwartels van Wulpendamme kwam
verschrikt van zijn kantoor in huis geloopen.

- 
'Wat is er? vïoeg zijn vrouw angstig.

- 
Nieuw,s van de << City of Montreal >>. Allen

zijn Goddank gered... maar cle boot is vergaan'

- 
De boot van Maarten? kreet mevrouw.

- Ja, maar bemanning en pasagiers zijn vei'
Iig aan wal gebracht...

- 
Is dat zeker?

- 
'1 Staat er uitdrukkelijlc bij.

En de koopman las het bericht uit een dagblad
Iyoon

- 
Hoe vreeselijh toch, hernam mevrouw'

'Wat zulten Maarten en Bert en die anderen ge-

rchrokken ziinl

- Ja... We zullen voor nader nieuws op een

brief moeten wachten. Ik zal nu maar eens gauw
naar vïouw Lauwers gaan... anders hoort ze het
van anderen...

- 
O, ja, doe dat....

Voorzichtig deelde rniinheer Zwartels het ont'
stellend nieuws aan de rnoeder en zuster van
Maarten mee. Vrouw f,auwers veegde een traan
af...

- 
O, niijn jongen is toch gered. Ik heb zoo'

veel voor hern gebeden, sprak ze ontroerd.

-ffi"*

- 
Nu. maar rustig gewacht op een brief ...

Joos lcwarn 's middags binnen gestormd.

-.O), 
moeder, Maarten,s boot is gezonken,

maar aI de menscÈren zijn gered! riep hij hijgenil
uit.

Het bericht werd snel in de stad verspreid. De
kommissaris kwam er ovef praten met mijnheer
Zwartets. Overal stonden groepjes.

Kaat Delcil<ers had het ook drulç.

- 
Aan Maarten Lauwers zou er niet veel

verloren gewees,t zijn, hij groeit toch op voor galg
en rad, maar onkruid vergaat niet, zei ze, nog
even venijnig.

-- Gij ziji,een gemeene vrouw! riep een man
haar toe.

Den volgenden dag kwam er een telegram uit
Kanada:

<< Allen veilig en gezond bij mij aangekomen.
Wouter >>.

Verheugd las mijnheer het voor, eerst thuis
en dan aan moeder Lauwers,

Later kwam de brief, waarin Maarten allee
vertelde, ook hoe hij, toen hij met de golven wor-
stelde, zijn biddende,moeder had gezien"

En nog eenige weken later las men zijn geest-
driftig verslag over zijn nieuw leven.
Ik geloof dat onze Maarten nu op den goeden
weg is.

EINDE.
gl-



In Nr 364 vertellen we van,

DE DURVER IN DE PRAIRIE.


