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l.

Mijntheer Zwaritetrs stapte met zijn dochtertje Greta
o,ver de krade. In het haventje, d,art het stadje Wulpen-
darnme met de zee verrbond, lag een motorht, die uit
Antwerpen was gekome[r met een lading graa{r voior
rnijnheer Zwanteûq e,en rijkerr koopman. En deze rnoest
nu m€t den natiebaas ûv€r het losse'n spreken.

Daar zag hij mijnheer Vetrters, den natiebaas, em

wenkte hem. Dadelijk waren à,e het aens over het werk.
Mijnilreer Vsl,ters wer'{kte al lang voor koopmarn Zwau-
tels.

- Pas op ! nirep eenskilaps eelrr loçser.
Allen keken op.

- O, vader... we sta'an op de rariùs en daar komt een
wa,gon ! riep Greta uit.

't Drietal kon nog bijtijds op zij springen. De kade
helde lhi'er wat en snel naderde eern onbehe'e'rde goede-
fenWa,gen.
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- Wie heeft die,n in garnrg gesrolkon ? Er rvordt van-
daa,g niet gerangeerd. t zei naiinneer Vetrters.

De wagen reed hen srrel voorbij.
- O, wee, girnder staat een rkar ,tegen de rai,ls ! hernarar

de naniebaas.
't Was a( te laa,t. De goe erenwâgen botste tegen den

linke,rachterkarnt van de lrar, drie rnet luid g.,.àuu orn.
brijzeld werd. Zakken mer ,gerst rolden over de kafu
en scheurden open. Een losrsen kon zich nog redden. De
wagen storrd nu stiil, maar had een grote ven,woesting
aanrgerich,t.

- Ginder vluchten de daders. Di,,e fie,lt vam Lauwers

lt * y.î bij... Dat,kan ik zo weil be,g:,ijpen, ze,i mijn-
hee'r Velters. 'r Word;t waar,lijk ti:jd, dat ie dien raikker
eens binnem s,teken.

Een politieagenr kwam aangesrap,r.

- Wat is hier geibe,urd ? vroeg hij.
- - I:" ,tram$ragon, die door kwajorngens i,n aane ge,
duwd ùs en d'ie kar ornve,r reed. Zie mâar .urts *i"ilru
schade ! sprak cle heer Ve,Iters. Maartern Lauwers was
natuurlrijk weer de baas van de bende. Hij :s irnmers de
durver !

Mij'nheer Willijn, de eigenaar van de k,rr r:rr rle gersr,
storrnde uin zijn ka,nroor. [Iij was boos, toen hij dé ver.
nie}in,g zag. Een deel van de gerst rvas zelfs in het \t.ler
gegled'en.

- Iù< ve'rwacht da't ge nu e€ns een streng onderzoek
zul,t inste,llen, zei hij tot den açn,t.
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- Daar kun't ge op rekenen, mijnheer. Ik heb het a,l

meer gezelid to't derr komrnissaris, da't d'ie Lauwers naar
een gesticht moet. Daar zullen ze }o.ern die dtrrversstre-
ken wel afleren ! Irk ga eens daderlijk achtet de bende.

Mijrrtheer Zwartels eirrd'igde zij,n besprekirngen met
den rratiebaas en wandelde met zi'jn doohtertje naar hst
stadje rterug.

- Zo,ude'n'ze nu Maar,ten Lauwers rrârâr e'efl yerbete-

ringsrgesticllt zenden ? vroeg Greta.

- E* is veel kans o,p, want diit is eem e,rnst'ige zaako

kirnd. De jongen is een echte srtraiat'bfflgel.

- Maar hij is tocth ni,et s'lecht, va'den... Ik heb ail dik-
wij'ls ,gezien dat hij oude mensen heùpt.

- Wel, te gemakkelijker zal hert zijn <rrn hern be'ter

te maken. In iulk een scfrrorvl,"[ hii berten zijn dan thuis.
Zij'n vader is een dr,onkaard en de jongem ziet veetl silech'

te voonbee[den...

- Ik hetr toch medetrijden met ,hem. In zultk eren ge'
stiaht rnoert nLet akelig zijn, meerrde Gneûa.

- 't Is eigenl,ijk een kostschool. En wie wil oPPasserrl'

wordt eï eefir flink merns. Maar na'tuurrliLjk moe't rnen er
voon zeke,re knape'n eïg stre'ng ziin...'t Is voor hrln best'
wil.

Wulpenda,rnme was een'kle,in plaatsje, en aù spoeddg

sprak trijna ieder over lret oingeva'l op de kade.
In den narniddag wist Joos, de trr,oer vani Greta,

nieuws over den << du'rver >>.

De poù,itie was naar zijn huis geweest' maar had



Maarten Lauwens er niet aangetroffen. Men kon 'hernniet v;inden. Sommigen bewererden, dat hij naar een an-
dere plaats was gevluchrt. De komrnissaris had gezegd,
dat Lauwens nu 'naar de verbeteringssdhool moest. Zo
verûelde Hendrik, rhet zoontje vam den agent.

En 't was waat, de politie kon l{a,arten l-auwers nieit
opsporen. De < durver >, kwam des avonds niet thuis.
Het leek dus wel, dat hij de vrlucht had genomen.

Mijnheer Zwartels rurrrrro, dat Maarten de rern van
den goedere,nwagen l,o'sgemaakt rhad. Hij zetrte toen
enige amdere kinderen aan, om den wagon voort te du-
wen. Hij was de aanstoker geweest, zoa,ls meestal bi,j
deu.qnrieternstreken...

Toen Joos de vdlgenden dag uirt sdhool kwam, vroeg'
Greta of er al nieuws was over Lauwers, die irn dezeifde
klas zat, maar veel weg bleef.

- Ze kunn:rem hem nog niet vinden, vertelde Joos. De
politie is van morgen weer geweest. De onderkornmissa-
ris vroeg of iemand v:ùrr olns Maarten hacl gezien... Maar
niemand wist iets van hem aL. Zijn vadelheeft gezegd,
dat hij Maarten zal dood slaan, ats hij durf'r teruE ke-
rerr.

- Die laffe dronka,ard heeft xru veel pra'arts, spra,[<
rnijntheer Zwaritels. Zijn vrouw en k'i'ndere'n sl.aan, dat
was altijd zijn heùdhaftigheid, waar ihij zelf had mo€ren
wegkru,ipen van schaarn-te.

- Ben'fha, Maarrtens zuster, is naar familie in den om-
trek geweest om te zien of ha'ar trroer d'aar is, herrrarn
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Joos. Maar hi,j is ne'rgens te vinden.

- Nu, ven zal. hij toch ,niet lope'n, verzekerde de heer
Zwanrtefls. De p'olirtie in andere plaatsen zatr çw,aan-
schuwd worden, en d,an krijgt mqn zo 'n jo,ngern z'w€r-
ver spoedrig in de gaten.

't 'Was æn spannende dag voon de jeugd van Wu[pen
darnrne. Waan zou mqn derr < durver > aarrtre{ferr ?

De meesters qp sohool wezen er nru op, ,tot wat het
kwaad leidde.

Dien namiddag,girng Greta eenrs lamm het [ruisje van
de farnitrie r.auw€[s, d'ie in de steqg a'ch,ter den tu,in van
rnijnh,eer Zwartefis woo,nde.

- Nog een nieuwqgienige die hier koant spioneren !

riep eem man, die lui tegen den muur lenr,rrde.

ffet was de vade,r vam dem << durver >. Eern me,isje
kwam urit het annoed,ig huisje.

- Vader, drat is de dochter van mevnouw Zwartels,
die dikwijls iots voo,r moeder laart brengem, zni z.e.

- Wat kan t ij dart schelen ! sclrreeuwde de
drontkaard. Irk heib een hekel aan al datt rijk vOlk.

Verschrikt ging Greta heen. Ze was erigernltijk gÊko.
mern trilt rnedetrijden. Ze wist, dat moede,r Laruwers al
lang zirekelijk was. En ze had toch rrog deernri,s met
Maartsn ook. H'ij was u,it ang$t ge\duatxt. W'aar zoru h,if
nu lopen err's ,na,cihts slapen ?

Weer werd het a'vorrd, zondrer dat men Maarten op-
gespo,ord had.

'Waar zou tr,ij ,,i,n den rlacùrt blijven ? vroeg Greta aan

roos' 
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- O, ergens in ee'n-schuur. Daar geeft rhij niets om. H,ij
durft.alles., Hij zaù wel een hieke,n wegmemen en een
vuurtje maken en het braden. Ze vinden-hern nooit. Hij
is zo slirn.

J* ve'r,telde, hoe Maarten soms uit d:e klas vluchtæ,
a,lg hij sohool moesr blijven. Eens was hij zelfs door den
schoorsteel op het dak gelrropen en dàn had hij zicitr
la.rrgs een {akgoot naar berred'ef,r l,aten glijden. De vrouw
die naast de school woonde, ;had z,ich È"i.t een ongeluk
geschrokken van den pikzwarten knaap.

Greta had dit verrhaal al meer gehoord. Ja, Maairten
Lauwers durfde veel, maaruo op de vluàht zijn, da,t
moest toch aketrig wezen. Ze daAht aan hem, toen ze vei_
lig i,n haar zacht tred lag, op haar gezellige slaapkarrner.
De maan sdheen zo vriendelijk door het raam. 'Wa,a,r

zou de durverr nu slapen ?

-8- -9-*

II.

D,ien avond bleef mijmheer Zwartels lang schrijven.
Hij had vee,l we,rk, dat hij,nie,t door zijn klerk kon laten
doen, ma'ar ze,lf rnoest afmaken. 't Was bij middernacht,
toe,n hij e,i'ndeli,jlk opsLtornd. [Iij voeùde ziclr vermoe,id
va\n geest. Hij zou n'og eve{r irn den tui'n gaan. De frisse
luoht wer.kte altijd kalmerend. Anders kon hij niet in
slaap geraken.

't Was pracftrtig in den tuin. Als zilver gleed het,maan-
licrht over de bornen.

)Iijnheer Zwartels blikte naar hen. De hoge, oude
kerktoren, die daar in de nevens'ffaat verre€s, scheerr bij
rnaneschijn zo sprookjesachtig. De koopman, die zo veel
van kunst hield, rnoest er telkens naiar kijken.

Maar nu hield hij verschrikt he,t oog op den ,toren

gericht. Verbeeldde hij het zich ? Was het e'en spel va,n
d.e maan ? Maa neflr ; hij vergiste zich niet. Er klorn
een mens langs den toren. Duidel,ijk on'derscheid"de
mijniheer Zwarrtels de gestalite... Die waaghals daaùde af,
zeke,r lanss de staaf van dern liliksemafleider. Zou hij



eerr dief zijn ? Maa,r wat kon hij op d,en ûoren stelen ?

Toch,nLiet een de,r oude klokken.

- Daâr mo€t ik meer'van weten, besl'oot de kooprnam,
Wie rhee$t e,r i'n het h'olste van dern nacht zutlke gevaarr-
lijtke toeren te doen ?

Hi,j o,ntsloo,t ih'ert tui,npoo,rtje. Door de adhtersteeg was
hij dadelijk in de zijstraat, bij de kerk.

Nogmaarls keek hij naar boven. Ja, de gesta,læ zaktr
meer en meer. M,ijnheer Zwartels durfde niert roqren"
Die marn kon darn sdhri,{r,ken, een verkeerde beweginrg
maken en te pletter val,trerr op de straatsteneil:r.

Mijnheer Zwa$els rhield zich doodstil. De rniinutern
schen'en wel uren.

In de stad roerde er iniets. Ieder i,ag te bed. De nacht-
wâker wa,nd'elde zdker,in een a'ndere wijk. Anders zou
de koopma'n zijn stap gethoohd he,b'bem.

De gedaa,nte naderde meer en rneer. tr{et was Eeen
man, ma\ar een jorrgerrr.

- De du,rver ! dacht rnijnheer Zwar.tels. Dat moet
Maarten Lauwers zijn. Zau hij zich op den toren scftruil
gehouden hebtren ? lc Is nert ierts voor hern.

De koopman z'weeg nog steeds. Maarten Lauwe'rs -
want hij was,het inderdaad - lie't zich,nu op de stôn€n
vatrlen. Mijnheer Zwartels hesloot hern te vol,gen, en na
te gaan wat hij voor pla,nnen frrad.

Maarten stloop langs den muur naar de aohtersrteeg,
waar hij woonde.

- H.ij ! hij gaat naar huis, zei mi,jrrlheer Zwartels bij

_t0_
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zich zeùf. NIaa'r dan sl,aart zijn vader hern een ongeluk.
Ik moet erhet mijne varn ihebben. Vreernd, dart ik vnor
di,ern kwajongen in 't putj,e van dten'nach,t over s,tra,alt

l*p.
Voo,rzicrhtig vol,gde de rkooprnan den knra'ap. Hij

moerst oppassen, wa'nt met het rnaarnrl,icrht zo'u hij sptle-
dig zichtbaar zijn.

Maarrten sûapte 'naar den ziikan't van zijn huisje, d,at

in een ve-.rvallen tuintje srtond. Hij tikte op eeilr raaf,n.
N{ijnheer Zwarte[s hield zicùr tegen de ftraag en,hurk-

te ûreler. Wart voo,r ptra'nnen had de durver ,tocih ?

't Duurde rniet lang of het raa(n werd geopend.

- Maarrten, zijt gij d,aar ? vxoreg i mand met zaOhte
stern.

- T.ijn zuster Berrtha, dacht m,ijrntheer Zwartels.

-Ju, ik ben het. Ik kom u om wat brood vrargen. En
flk rnoe,t ook een fles water hetrben, antwoordde de jorr"
gen.

- M,aarr waar ztjt ge dan toch ver{r,o,rrgen ?

* Op den toren... Toen ilk van de tkrade weg liep err
wat later merlkte; dat de politireagenrt me zocht, was ik
hier irn de buurt.

- De a.qemt kwam u trralen.

- Iu, irk weet ,het wel... en ik zart acihter de ùraag. Ik
hoorde den agenrt tot rnoeder zeggen, d,a,t ik nu vasû ern

zeker n'aan de verb'e'teringsschool moest. trIij zou me al
vast in het ilrok ops[uiten... Maar i[< dacht : << Ge krijgt
me'nriet >. Ik kroop vam de haag weg. In de Kerkstraait



zag'ik, d'at van de ma,nkt d,e om,rlerkomrnrissaris naar deae
kant kwam. Ik wilde niet in de va[" ilopen. Het tdren-
deu,rtje stond juist open. 's Middags gaat Bert, de toren-
wachter naar boven om de k'klk op'te winden. Ik vloog
de wen'teltrap op, recht na:ùr dren klokkenzolder. Bert
had er geen erg in. Ik kroop nog hoger tot aan de galrn-
gaten. Er zijn daar ftr'okjes genoeg, ze zul,len er rne niet
viinden. Van boven heb ik veel afgeloerd en ,nog moe-
terr ladhe'n. I,k zag de,n onderkornrni'ssaris naar school
gaa'n. De jongens moesten op een rij staa,n op d€ spc"e[-

plaats. Ze werden zerker ondervraagd over mij... Ik blijf
op den toren'tot neef Jan met zijn boot van Engeland
ûerug keert. Dan krrrip ik still aan boord en vaar rnee...
En ik word in Enge and matroos. Ik wi'l hier niet naar
een çsticht. Ma,ar geef rne nu bu:ood en een fles water.
En ook een hoofdkussen... Niets aan vader en rnoeder
zeggen... En aan niernand vertellen, waar ik zit. Op den
toren zu,llen ze me niet zoeken. Ik wil niet na'ar een ver.
betemingsschool.

Berruha had medelijden met haar broer. Ze beùoofde
het gevra,a'gde te halen.

llijn'heer Zwa,r:tels had alles vers'taan.

- tro, l'aarlijk, hij is een durver ! dacht hij. En ik
virrrd he,t eigenlijk jammer, dat iik hern moe[ verraden"
l{,aan ik mag hem niet zijn leven zo lateu:r wagen. H,ij
zal natuurrlijft weer larrgs de staaf naar boven willem
klirnmen. O, er zou van diien jongen iets te maken zijn,
alls hij deugen wilde.
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De koopman heninnerde zicrh nu, wat Grota van he'm
gezegd had, hoe hij arme mensern hietp bii hun werk.
Laulvers had dan toch e,em goed ùrart.

Mijniheer Zwartels bleef daar stil zitten. Hij n'ildc
toch niet la'ten blijken, dat hij voor tptot had gespeeld.
tlij rnoes,t nog overrregen, wa't ham te doem stond.

Na een poosje kwam Bertha weer aan het beneden'
raaÛr.

- Eet eerst dit p'annetje aarrdappelern en bonen uit,
zei ze. Het is overgebleven van gisteren.

- O, dat zal smaken... Iik heb niets meer gehad sedert
gisterenrnorgen... Maar,ik wist eerst niet, thoe iik uiit den
torïen korr gera'ken. Ik zat troivern derr ktlolkke'nzolder, err
trlert had die afgesùoten. En berreden zal.he,t deu'r:tie ook
dicht zijn. N{aar nu heb ik den weg g,evc'nden.

- Hoe dan ?

- Dat zeg ik n,'iet... ,ge zoudt u te bang maken' En
voor mij is ùre,t gemakkelijk.

- Pas todh op, l'faanten.

- îa, ja. Ik zaù mijn nek niet breken.
&'Iaarton maalkte spoedi'g het pannertje scihoon.

- Is er nog wat te bi'kken i vroeg hrJ,

- Gisteravond heeft mevrouw Zwartels wat ftresp ge'
trracht voor moeder...

- Die wil iik niert... Moeder moet ze opeten. Zeg aan
moed'er, dart ik vannacht rhier geweest tren e'n ze niet
bevreesd moet zijn voor rnij. Maar zwijg over den toren.

- Eet'nog een stuk tvrood. En neem dan etem mee.

- Iu, dat is goed... _13_



De 'knaap smulde.

- Hii w,iù toch de hesp niet die voor zijn rnoedEr be-

1ærnd y. Hij heeft ook goede gevoelens, d,âcfrt mijnheer
Zwartels.

- Wanneer ko,rnt nee,f meit zijrn boot teru$ ? vroeg
Bertha.

_ - Nog esn week... Elken nachr kom nk hier orn eten.
Derr ,laartsten naoht .zal iLk-moeder goeden dug ,e,gg.r,
en alrl'es verrellen. Ze zal,het wel S.n ona.Ë ,aî n
vertïlok. Moeder wil me oOk ,nieiin de verbe,ier,irrgs-
sohool.

- O, wa'arom hebt ge,niet opgepast ?

- Ze nemen dat ry lo €ng 
"pturr 

den wagon... Ik kbn
tooh niet wetsn, dat hij tqgenïe kar zou bo,tsen.

- Ga,liever naar den koqnûùissaris, en z€g dart ge braaf
m,It zijn. Dam rnoogt ge mi,ssdhien ohu,is bl,ijven.i.

- Misschien ! Neen, Berrha, ik betrotrw d"at niet. Ik
weet we[, dat ze er al larrg op loeren, me w€g te doen.
fk 'Iaat me'niet irn zulk eerr,gevangerliS stoppern.

Maarten Lauwers at voort.
- Zie zo, rlu kan 

lry q- w-e.n ûeg€ill, bewee,rde {hij. Z€
vinden me ,nooirr... Als ,irk in E,n:geland. zût, zal ili.*
briefje aan den kommriss,aris schrijVen.

- Maar neef zail u niet willen memrernen op zijrn boot,
vr,eesde de zuster.

- Ik vraarg het hem immers nriet. Ik ga sril aan boord
en stop me wBg. En rtwee d,agern larcr verlaat ijk wee,r
even scil ,tret schip. Neef zal nog niet merken, dat Érij
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r:qe vervoerd heef,t. En dan verrhuur ik me als martrooe.
Gsef me rnr alles. Ha, dat ds brood... en eef,r fles wâter...
Goed, dat is het kussen. Het ris æ hard met mijn bd 

"pdern vloer. Ma,arr ik moert esn touw hebben orn het aan
rnijn li{f te bi,nden.

- Wàarvoor is dat nodig ?

- Om naar bo,ven te klimmenn"

- Hoe ùo*t g* het dan ? vroeg Bertha.

- Ik zal het u la'ter wel eens zryen... Geef het tourr
dat orrrder naij'n bed ligt.

Bentha gehoorzaamde weer gewillig.

- Dus to,t mo,rgearnacht, zei M'aarten toen. En goed
uw mornd. ùrouden. Praat atlleen rneû mo€d,€r over mi,j,
en zeg haar, dat ze werkelijk mi,et bang {hoeft te zijn. Ge
zijt een beste zuster, hoor !

- O, pas toch op, dat ge nie,t verongeluikt. Ge durft
zo veol,..

- Heb geen vrees... Tot zieru ! Eemt eerns luisteren
of ik d,e z:$tære schoènen van den nachtwaker nriert op dq
$tenen hoor.

flet was een poosje stil.

- Alles veilig, herna'm Maarten dan. Dus tot mor-
genavorrd. 7nrg, dat er weer zo 'n lekker p'anmetje klaa'r
staat,'hoor ! Kruip mu maarr *a'uw i* bed...

Maarten vertrok. Emige mfuruten laterr rees ook mijn'
heer Zwa,rtels overei'nd.

- Wat moet,ik nu doen ? vroeg Ïlij zicfh weer af. Die
ra'kker mag miet naar bovenlHij zott zijn nek kunnem
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trre[en. Nlaar rhem verr,ade,n ? Wel, ik zal hem menemen
naar ons en morgen zelf eens me[ den kommissaris spre-
ke,n. Ûie kan h'em nog eens de ka'ns geven te tone,n dat
hij beter wi'l oppassen. En ik za,l oo,k op den jongen
letten. Dæ is het treste.

Maa'rrten begaf zich voorzidhûig naar den toren. Hij
luisterde nog eens, of hij den n'achtwalke,r niet hoc,rde.
Er was geen onraad voor hem.

Mijnheer Zlyarte,ls drong zich in de zijstraart tegen
den muur. FIij bemerk'te, dat de knaa,p he,t ikussen aan
zijn lichaam boûd.

- Nu moet ik trem storen, dacht de koopman.
Hij trad vlug nader.

- Maaftern Lauwers, ik rnoet eens met u pxaten...
lvees niet bang, ik zaù u niet vemaden, zei hii.

]'faar de jongen sprong op zij va.n schrik. De f'les wa'
ter viel uit zijn zak in sche'rven op de stenen. Maan'tsn
vluchtte heen.

- Korn.toch hier ! riep de heer Zn'artels.
Doch de knaap luis'terde nie,t.

- Hiij wantr,our\/t me, mompelde de koopman teieur-
gesteld. En ik meernde het zo goed met hem.

Hij bleef nog even s,taan. I)aar hoorde hij de zware
voetstappe,n va'n den nadhtwaker. Deze kwarn vlug na-
der.

- Wie daar ? vroeg hij.
- Ik ben het... koopman Zwarûels.

- Hebt gij den deugrriet ook gezien ?

- Wien ?
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- Een jongen. Hij liep me haast ornveï... ',t Moe,r
Maarten Laruwers geweesi zijn. trk had hem haadt rre

pakken, rrnanff hij schoot ùangs me heen en vluchfte om
de kerk... Wat I'igt er hier ? venr"volgde de nachtwaker.
Een kussen, en eerl touw ?

- Ik zal u all,es vertellern, sprâk de rheer Z'rrartels, die
nu het gebeurde niet meer gehe,im nilde ilropden.

Vorwrnderd luisterde de nachtwaker tog.

- O, mijnheer, ,had me ,roch geroeperl/ ! zei hij dan.

- Ik wist niet waar ge waarrt !

- trk moet aùle wijken bezoeken... \{at een schelm I
Ons zo vo,or den gek houden. We zernden bericht naar de
ornldrggende dorpen ern steden... ze he ben vanrniddag
nog eern klopjtacht gethouden in ',t Eksterbos en de nieç
waard zit h'ier hoog en drcc,g op de'n toren en kan ons

1lspieden. Maar nu mo€r'ik hem bij d,e lurve,n pak{<en.
Itrilj zal wel thuis zijn.

- Ik ga naar bed, sp,rak de heer Zwartels.
Maan hij keek todh nog even in de achters)ree,f{, tcen

de rn'achtwaiker het ihu,isje van La,uwers bezocht. De rnan
spiedde eerst rond en ,klopte toen aan, Eir wat {aten
hoorde mijnlheer Zwarterls de,ruwe st€rn van vader Lau*
wers.

- Moet ge me uit mij'n nest rhalen voor Maariterr: !

sc,trreeuwde de drornkaard. De schavuit is hier irnmers
niet. Laat me slapen en steek dern nrie,twaard in een ge-
sticht. Dan moet ik hern den rnond,nie,t meer opern hou*
den !

Mijnheer Zwartels trad ln
t8

huis.

- Welk een vaderr ! mompelde hij .O, die vervloekte
drank ! Lauwers beko,mrnerde zidh niet mee,r om zijn
zoorn. IIoe tkan een rnens zolaag valilen...

Zacht stapæ de koopmarr larr,gs de kamers, waat ziir
krinderen sliepen : Joos, Greûa en ûrqg drie kleinere...

III.

Den volge,nden dag w'erd mij,nheer Zwartels verzocht
bij den komm,issaris ce komen. Deze tu,isterde naar het
ga.nse verhaal, van thert nachtelijk alvontuur.

- Maarten La,rlwers is met recht een dtr,rver ! zei hij
dam. Zo van den,torern darlen...

Maar mijurheer Zwaræls sprak odk van de hesp, die
voor moed,er Lauwers bestemd was en herirurerde hoe
Maarte,n dil<wijls aan arrme €n gebrekkige mensen dien-
sterr,had bewezen.

- Er zit ook goeds in d,ien jorngen, herrnarn thij. En ik
z,ûu ll voorste[lerr 'het nog eens met h'em te proberen. Ik
zou ook op hern letten.

- Maar nr,ij,ntheer Zw,artels, ùret huishouden deugc
nd,et. De vader is een onverbeterlijke dronkaard. Waar
kan Maarten nu beteir zi,jn dran in een opvoedingsge-
sticht !

- Voor hem is dat een gwange,nis...

- Dat moert ook' 
_ lg _



De opvoedi,ngsgestichten rvare,n toen nog niet zo ggetl
ingericht als nu. Ze geûeke,n inderdaad wel war op een
kindergevangenis.

- lVe z'ullen Lann'ers nu H'el ,te pakken kriigen, en
dan gaat hij weg, besloot de politieove!"ste. De vrede-
rechte,r za| ltet er volkomen mee eens zijn. We moçn
hem n,riet langer langs de straat laten zwerven.

- De vader zou beter opges,loten worden, zei de koop-
rran.

- Maar die rverkt toch nog ee,n dag of vier, vijf in de
week, en trrengt tenminste lvat geld tftruis. fk erken, da,t
he,t een ongeluikkig huishouden is, maar we kunnern niet
alles verhelpen. Geloof me, mijnheer Zwaltels, ge oor-
deel,t'te goed o,ver den jomgen...

- I,k voel toch gerregerrheid voor hern.
't Verhaal van den toren werd bekerrrd. Op school

spraJken alle jongens er o'r'ier. En dien dag kel<en veel
kleinen e'n gro,ten langs de staaf van den btriksemafle,i-
der. Iederr z.ei, dat ge ee'n edhte waa$hals rnoest zijn, om
langs daar van den tor:elr te d,a[en. Ber,t, de tonenwach-
ter, was kwaad, orntlat Maarten thern zo verschallrt had.

I)e polirt,ie zodht door de hele stad naar den vluchte-
ling. Ma,an Maarte,n werd nieit gevonden.

Joos Zwartels wist te verntelle,n, toen hij van scûroo[
kn'am, dat men ook in het bos gespeurd had.

's Nachts werd het huisje in de acrhtersrteeg bewaakt,
rilaat de << durver >> vertoonde er zich nu niet.

- Als hij thuis kom't, breng ik hem u, d,an ben ik
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hem kwijt, zei de onwaardige vader tot de ag€nt in'

I{ij h;d Bertrha onharrnftrartig geslagen' ogjat ze

haar irroer hielp en aùIes voor hem verzweeg. Maat de'

dronkaartl erkende zijn ei'gen ondeugden niet.

Een paar dagen lvaren voorbij gegaaùr, e'n men had
Maa,rten Lauwers nog niet kunnem aanhouden.

Gre'ta Zwarte'ls klvam van een bezoek bij een tante-
die buirten het stadje woonde. Ze moest over den sPoor'
weg. De barrrelen wa{en gesloten, m'aar een hck voor
de voetgangers stond nog op een kier. Gre'ta liep er vlug
daar. Ze hoo,rde dat iemand haar waarsohuwde. Ze ijltle
voorrt. N{aar daar struikelde ze ern viel voorover. En juist
klvam de trein aan.

Greta was geiheel vers,uf't. Ze bleef I'i'ggen. De man
die ,haar gervaarschuwd had, sto'nd als verslagen' vre*
zend dat het meisje overre'den mo€st wordern.

Maa,r ptotseùing vloog uit een oud, afged'anikt waciht*

huisje, ièmand over de raits. Hij rukte Greta terzijde'
doch kreeg ze f nog een duw van de lokomotief en rolde
over de'n,grond... en roerde nie't rneer.

IY.



De trein sropte. perso,neel stapte uit. De reizigers hin-
.gen door d,e rarnen. Gre,ra was ôvere,inrd g*prÀig;. îijhad geern letsel, dan e'e'paar schrarrurr-en van hert scftru.ren over de keibro,kken r-ussen de raiits.

't 'Was 
een jongen, die haar gere,d had.

- Ma,arten Lauwers ! _riep Greta uit. O, is hij dood?
De hoofditreinlac-hggr boog zich ail orner den kiaap.
- Neen, dood is h,ij niet, ze,i hij, maar bewus,tefoos.

Hii is aa,n den scrhoudér gerwo,nd. ûe zulle'henn irr àÀ
ûrein leggen en meenemen naaf het sta,tion.

De barree[ werd gesloten door eerr draad uit een na_br"fu sei,nihuis. De passagiers moesten voor den doo,r-
gang van het zijhekje zelf oplerten. Dat rhad Gr,era niet
gedaan. Ze was zeer onrvoorricilr,tig geweest. Zonder de
hulp van Nfaarten Lauwe,rs *rre-rË cyverreden gewor-
den. Bevend bedacht ze dirt. lVlaarrrten ùr,ad nu ooË *.o

,elens ( gedurfd >.

Hij werd in dero trein gebrach,t, d:ie dan doorsruom-
de naar het statioin. Oo,k Greta had y,an den frro,ofd,trein-
rrnachter moet*n instappen, orn door derr s,tatiornso,verste
ondervraagd te wo,rden.

. Nacnrkele ogenblikken berei,[<æ de arein hert statiun,
't eindpunit vaûr de lijn. feder schrok daar, toen Muar_
ten uit den wagen gedragen werd.

De overste ho'orde het verslag varr den lroofd,t*erilr-
wachter. Hij stuu'de dadeùijk om eer. dokter en riert
Maarten i,n zijn trureel brengen.

Even ondervroe,g hij Greta Zwafte/rs, die we,nend ver-
telde wat e,r gebeurd *T 

,, _

- Meisje, ge zijt zeer roekeloos rgeweesrt, zei de sta*
tionsoverste. Ge zijt nu goed ontsnapt... maar het h,ad.

arrders kunnen aflopen.

- O, miiinlheet, zall Maarten Lauwers nu beter wo'r-
den ? vroeg Greta.

- Dat hoop ik wel. Erg gewond [ij[<t hij me ni,et. We
zullen horen wat de dokter zegt.

- Mug ik zo lang blijven ?

- Jawe[...
De overste liet Greta een glas water d,ri'nken, want

ze beefde nog va,n on$teltenis.
Spoedig was de dokter daar. Hij 'onderzocht ùangdu-

nig den knaap. Deze kwarn tot bezinning.

- De,trein, de t'rei,n ! riep hij uit. Dat rneisje wordt
overreden... i,k rnoet ze redLden.

- Ge hetrt haar gered, fli,nke jongen, zei de dokte,r.
Iloud u maarr rustig. Ge ùrebt zêlf een stoot van den
trein gekregen, maar ge wordt weer gauw beter, hoor !

De ,lirrkerschouder was ontwricht en de arm gebro-
ken.

- De jongen moet naar het hospitaal, slxak de dok-
ter. Daar kan ik hern helpen, zoals het behoort...

De overste zond om een rijtuig. Greta was rur wat
gerusûgesterLd. Ze ging naar huis. Haar v'ader kwam haar
al tqemoet. Hij had iets van het gebeurde gehoord.

- God zij dank, gi'j zijt o'ngedeerd, zei hij o,ntroerd.

- Iu, vader... Maa,r Maamten Lauwers is gewond.

- Maarten Lauwers ! Was hij het die u redde miis-.
schien t 

--



- Iu, vader....

- Waar zat hij dan ?

-Een man, die aan den barreel stond, zag hern uiit
,dart oud wachdhu,isje komen.

- 
* Zoulrij daar ïerdoken geweesr zijn ? Ja, dar rnoe,l

,da,n weù. En hij heeft u v"n d,,en dood gered...

. - IIij _kreeg zelf een sroor van den trein. Hij heefit
iets aan den schouder... en zijn linkerarm is geËroken,
maar de dokter ze,gt, dat hij beter zal worden.

- God geve het... Kind, wat zijt gij onvoorzichtig ge-
'weest.

- Ik za,g den trei,n niie,t...

- Dan heb't ge niet goed geketken...

- -\-een, vader !

Greta bekende haar fou,t. Ze liep roen juisr te den-
ken over een tuinfeestje, dat ta,nte wilde gèv*n. Ze was
verstro'oid geweest"

Mijnheer Zwartels bracht Gre,ta naar huis, waar moe-
der rnert angstig ongeduld wachtte. En toen spoedde d,e
kooprnan zicrh naar het hospitaal.

}I,ij rnoest ee,n poosje wachren. De dokter was bezig
ntet Maa'r,ten.

Mijnheer Zwartels zat in de spreeikka,mer. Een man
trad binnen. 't'Was vader La,uwers.

- Ze zeggern dat rnijn jo,ngen hier is, en dat hij onder
den trei,n gelegen heeft, zei hij.

- Ju, Maarten is trrier, maar hij heeft niet onder den
trein ge,lege'n. Hij heeft er een duw van gekregen. Hif
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is wel gewond, doch hij zal herstellen, antwoordde de
heer Z,wanûels.

- O, ik kom wat tegen met dien raLkker ! Ze moetere
hem nu firaar opslui,ten.

- Man, uw jongen is een held gewees't.
En de heer Zwartêls ventelde hoe M,aarten zich ge'

dragen had.

- Heeft hii uw dochtertje gqred ? ti.P vader Lauwens:
uit.

- Iu, zeker !

- T)an verdient hij een goede beiloning mijnheer..
Geef het geld niet aan hem maat aar.t rnij. Hij zou'het
vertoereloeren, en ik ikan het goed geibrui,'ken voor mij,n
zieke wouw.

- Orn trret te verdrinken, hé ! X{aarrten zaLl beloo'nd'
worden, lor.a,ar gij krijgt geen c'ent in'handen. Ge moest
u sc,hamen. Ails Maarrten zich dilkr,r'iils verkeerd gedra.
een heef,t, is he't uw schuld.

- Iik ben hier niet ge,komen om zottighede'n m,aatr

rrijn'kop te krijgen.

- Ge vraagt nog niret, welke wonden uw jorngen

heeft !

- 't fs irnmers ,niet erg, z'egt ge..' Maar a'ls hij {he,t be-

sterft, zal ik schadeloosstelling van u eisen. D'e jo'ngen is
gr.oot en sterk en zou het volgend iaar al ktrnnen wer'
ken.

- God zij dank, za,l uw zo'on nie,t sterven, maar gii
eijt een onwaardige vader. O, het is a[ d,oor diern drank-.



Eerter ;u toch ! 'k Geloof dat ç nu ook niet nuchter ziit...
- Laat ons zwijgen ! -

Mijnheer Zwartels wendde zrich af. Even larer werd
hii blj_ den d,o,lcter geroep€n. Deze stelde hem gerust
over Maarten. I)e j*g.tt was nie,t gevaarlijk geiond,
tnaat zou eni,ç wekon in het hospirtaarl moe,ten t lijven. .

- Alùe onkosren zijn natuudijtk voor mij, ihernam de
koopmarn. Mag ik eens bij rhem ?

-_Ey*., de jongen moet rusten. Zttn g€est ds ook wa:t
geschoikt.

- O, een minuurtje m,aar...

- Maarten lagln een helder bed. H.ij was nu geheeil bij
bewustzijn en keek mijnheer Zwarterls aa,n.

- _- Flinke jon_gen, ik moet u beda,nrken... ge hebt mijn
'dochtentje ilret leven gered, zei de koopnr,an.

- Ik kon ze nog ner op zij trekke,n...

-'t'Was moedig...

- Maar rnij'nheer, ails ik nu,bet'er ben, 24il de poilinie
me naar de ve,rberteringsschoorl brengen ? -

- Neen, neen... dat gebeunt niet meer. Ge heb,t van.
daag zoveel goed gemaakt... En luister... we mo,gen nu
niet veel praten... ge moet rusûen... ir[< korn lart& drik-
wijls tenug... en niu zal ik goed voon uw moeder zoïge,n...
Da,t zal u plezier doerr.

- O, ja, mijuheer...

- En denk ,niet meer ,aan de verbeteri,ngsschool. Ik
zal u h.lp* om een goerde jong€n te zi,jn.

-O, ik wil mijn bect doen !
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- Dat komt in orde... Bn nu rusrig liggen.
Mijnheer Zwarterls stree,lde Maarten over het hoofd,

kniikte nog eens en gi,ng,lheen.
De dokter stuurde vader Lauwers, die inde,rdaad bij

dranlk was, l{eg.
't Verhaal deed de ronde doo'r de stad. En voora,l de

jongens spraken rveer druk ove,r Maarten Lauwers.
De ikomrnissaris ging eens naar het wachthuisje kij.

ken. Het was een oud, afgekeurd en vervalùen ge,bouw-
tje. Ir{ooit,kwam er iemand nog binnen. flet moes,t af-
gebroken worden, maar rnen traid dit nog uitgesteld.

Nu vond de kornmissaris in het huisje een busse,I
stroo. Daar,had Maa,r:ten op ges,lapen. Maa'r hoe was hij
aan eten geraakt ?

Ber,tha, zij'n zuster, werd velhoord. Ze verterlde dat
haar broer eens tegen den morgeTl aan het ,huisje geko-
men was, orn te verûellen, waar hij verborgen zat. ZIj
had them dan 's avonds e,te'n ge,bracht. Ze kon hern niet
verraden. Ze};.ad. medelijden met hern.

Ma-arte,n 'had dus een ande're sr:huiiplaats gekozen.
Mijnheer Zwa,rtels sprak dien dag met den poli,tie"

kommissa'ris en vertelde hern, ila,t Maarten nog bang
was voor het opvoedingsges,ticht.

- F{ij zal er be,ter zijn dan thuis, beweerde de poli"
tieoverste r{eer.

- IIij heeft vandaag bewezern, dat hij edelmoedig
handelen kan. Hij rnoet wel gemee,nd hehben, dat ik
hern na d:ie to,rengesdhiedenis verraden had en toch red-
de hi.i mijn kind.
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- Ik erken, dat hij zicrh fùink heeft gedragen en er
wat goeds in hem stêekt. Juist daaro,rn heeft hij een an-
dere opvoeding,nodig.

- Maar als ik hern dan ma zijm he'rstel in huis wiù
nemen ? hernam mifnheer Zwartdls.

.- I,n urv woning ? vroeg de kommissaris verbaasd.

- Iu, zonder hern zate,n wij nu in het vreselijkste ver-
driet... bij het verrnirrtkte lijk van mijn dochtertie. O,
ik huiver nog bij die gedaohte. Maarten Lauwers [reeft
o'ns die smart lrespaard en er zeÉ zijn leven voor ge-
waagd. Ik wil a'lles voor hem doen.

- Als gij hem in uw huis wi'lt;nemen, ja, dan veran-
clert de zaak. Dan moet hij natuur'lijk niet na,ar een ge-
sticht.

- Zoudt gij hem dat zelf wilten zeggen ? Het zaù hern
rust geven en zijn genezing bevorderen.

- Ju, dat is goed...
En de kommissaris begaf zic}n naar het hospitaal.
Mevrouw Zwartels bezocht de zieke vrryuw Lauwers,

Doolhaar zorgen vera'ndlerde er veel in het huisje. Ber-
tùra rnocht allerlei waren ha,len. Maar mevrouw liret er
geen geld ach,ter. De vader zou dat toch verdrinken

Nu weer zaft de dronkaard irn een &rerberg te bluffen
op zijn zoon en hij verzekerde dat hij den rijken k*p-
wtam Zwartels een goede som zoru doen betatlen.
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V.

Twee maa,nden waren verlopen. Mijnheer Zwattels
had met zijn vrouw gesprCIken en deee keurde hert p,lal
van haar man goed, om Maarten Lauwers in huis te
nernen.

De ,koopman begaf zich naar fueit hospirtaal. Maarten
zou dit vandaag mogen verlaten.

- Nu moe'ten we ee,ns praûen, zei de heer Zwartels.

- O, ik rnoet toch niet naar het gesticûrrt ? vroeg de
knaap, toch nog wantrouwend.

- Neen, zeker niet ! Ge zult echter verihuizen elr bij
mij ko,men wonen...

- Bij u in huis, mijnheer ?

- .|a... Dat wiilt ge toch ?

- Zulk een groot huis...

- Te meer plaats is er voor u, hernam de koopman
lachend.

Maar l{aarten voelde wel, dat hij zich daar zeer ge-
geneerd zou gevoelen.

- Mijnheer, mag ik gaan varen ? vroeg hij.

- Naar zee ?

- 1a...



- Daar kunnen we later over praten. Ge moe,t toch
eerst naar school...

- Ik kan lezen en schrijven. Dat is genoeg voox ee,n
matroos.

- Ik wil u .'dort he1pen... Kom eersr een tijd bij mli
en doe uw best.Ik heb dat moete'n belovem aan den
kommissaris om u uit rhet gestioht te horuden. Ge zufit
natuurlij'k elken dag naar uw moeder moge,n gaan.

Toen Maanten va,n die belofte hoorde, stemde hij da-
delijk 'toe. Nie't naar een gesticht.

Mijntheer Zwartels begreep wel, dat hij een zware
taak op zich nam. De << durver > zou rriet opee'ns in een
lammetje veranderd zijn. Minder gunstige karakter-
trekken moesten uitgeroeid worden. Maar de koopman
wilde gaarne dat werk bepro'even. Hij voelde gfote
dankbaarheid jegens den knaap.

i\{et Maarten verliet hij het hospirtaal. De mensen op
straat groetten den jongen genegen. Ze bekeken hem nu
anders dan vroeger.

- Allen denke,n aan urr flink gedrag. Zorg nu dat ze

zo over u kunnen trlijven oo,rdeùe'n, zei mijnheer Zwar-
tels.

F{ij tregaf zich eerst met den'knaap naar diens moe-
der. Vrourv Lauwers was wat be,ter, en had haar zoom
in lret hospitaal enige ikenen bezocht. Ontroerd kuste
ze hem ntu" Ze was blijde, dat hij bij mijrnheer en rne-
vïsuw Zwartels mocht wornen. Nu zou hij een,goede qp-
voeding krijgen. Moeder was a'ltijd bang geweest, dat
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M13r1en zijn vader,later zonr vo[gen naar de herrberg.
Verlegen rtrad de jongen dan het groÉe huis biurÀen,

maar mevno'uw Zwarræls ontving ,hern wiendelijl<. En
ook Joos en Grera sprakerr vroolijk met hem.

De kleermaker was ail in het hospitaral gewe€st om
Maanten de maat te n€xnen. Mevrouw bracht d:en krrraap
naat njn kamer. Daar lag een nieuw pak. En Maarten
Lauwers werd nu een jonge heer.

In de stad spraken de me,nsen druk over de daad van
mijnheer Zwartels.

Sornrnigen bewonderden hem en anderen zeidern dat
de kooprnan wat tegen zo'u komen met den << durven >.



Besie Honsvriendierr
GrstiE Premie vcn IOO Fr

Iaibr çxenfur ëllrrl.r Kildttbochtæ ds næ gawanxt*d,
Èe,u,nr fuw beakjcs zorgwitldig an uctzamal u æntcct tfirf+ltiilc.
itlet cca lrl.eklg geluk Inirct U ônihrdaad oæI EcId tw&r,æ,

ÊI|u *lmnd*nrden daor trehhir,E7ltF tæitrlnæs lmt*Al
dcrtnl,ht eïk, etn srnn, flaln 100 fr. in gcld belçaiçtt*tt. Hct rnhft
'hacbp mtt lwtwtmend nu,flùinèt *oet sw tngcrcada gxrllrri,
*n dr Û*ôjs am lffi tr. in mtumgrt b hurlrrrc* nærælr,. Wcrç
.rlarr Laaiycs tre *ict t,'ag, *wî bataar ra mfultçnr ccn ntæù.
È*t & nmgeilfÈ ilitt U l#rt l,Ât wlnn*rld nrawrrnr.,r im,rro'*ç$r
hebt.
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In een van de volgen{e boekjes vortellern we de ver*
dere avonturen van Maarten.

ffet volgende boekje heet :

< DE SPOOKSCHIJTTER >

Een nieuw spannend veilhaat waarin eindelijk de gro-
te held Bill More weer opkomt.

Drukkæij Bracke, Wetteren


