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Op d" Amêrikaansche prairie woonden in
blokhuizen Vlamingen, die hier land hadden geleocht, dat ze zelf moesten ontgihnen ( I ). Ze
verbleven er in de eenzaamheid. ver van gebpren, ver oolc van de stad.
Ieder had zijn eigen velden, maar men deeel
ook veel gemeenschappelijks onder leiding van
Cen hoofd,man Dries Lowage-

Ieder bezat zijn houten 'blokhuis, als woning,
maar men had gezamenlijk schuren en stallen gebouwd.
De jongste was Jan ïTallaais" wiens ouders nog
in West-Vlaanderen verbleven, De knaap, vijftien jaar oud, stond onder de hoede van Dries,
in wiens blokhuis hij woonde.

(i) f,ees ook Nr.
amerôka'
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Een Ylaamsche Jongen
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Vroug", v.r,bl.ef iri; bi; d. Vereek",", .", f..
milie, die uit den vader, den zoon Fons en de
dochters Marie en Farilàe burtorri. Maar vader
Vereeke was door een zonneslag gestroffen
en
rustte
het graf achter d" ,"h.r.rr. To"r, h.J
ir
-""
Dries den knaap hij zich genclmen,
J.r, *."-iro,rlvens zijn knecht, want Dries, de hàofdman,
had
zijn reis betaald.
Daar waren ook Gabriël Marke, een boeren^
zcon, Fiel Vernreire, die in Vlaand"r.r, oo -i.,
Icasteel gediend had, Bernard Vinck", Vi"i
f_",
wage, een broer van Dries en Maarten Faaie.
Ailen hadden hard gewerkt, behalv. p""i". -O.ze ionge man was verwaand; hij had gemeend,
dat hij in Amerika eeri rijk, lui l"r.r, zou leiden.
't" Viel hem tegerr, dat Lr
hier zoo gezwoegd
moest worden. Hij onderwierp zich niàt g..ri"
.aan het gezag van lDries, die voordi"n
ol làrrg in
$ry".tt'k was geweest en deze menschen g.Ë"i;
had in België om mer hen woest fr"a t";;r*furnerr. zoodat ze later zelf een hoeve zoud.r, ,Èeb_
ben.

Nu ruischte voor 't eerst het graan, en de manya{el blijde ov_er hun eersten oogst, die goed
stond. AIIeen de akker van Maart"" Fr.i"
;;;;
schamel uit. Er stond veel gnkruid op. paaie
ia.l
irnrners minder gewerkt.
Een deel van het gïaan zou men voor eigen
nen
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gebruik b,ewaren en een ander deel in de stad verkoopen.
t Men voerde nu leem aan om in Ce schuur eerr
i'loer te leggen. De zon brandds fel"
Na 'de middagrust zei Dries tot jan:
Ge ,moet stralcs met Marie en Farilde naa.r
cle-beek gaan. De rmeisjes moeten er het waschgoed halen en gij kunt eerst trâchten een portie
visch te vangen voor het avonchnaal. Daarna
lçomt ge aarde voeren.
Jan deed flink zijn bèst en Driee was tevreden
ovelhem. De hoofdiman verzekerde, dat Jan het
'rolgend jaar ook een partij land,kreeg. De knaao
Jrad een groot pian. Vader en moeder leidden met
l:roertjes en zusjes een arm bestaan in Vlaanderen, en Jan droornde er van ze later te doen overkomen.
In dien tijd heerschte in ons land groote arrnoede, en vader'Wallaais had Jan laten vertrek!r.en naar A,rnerika, opdat zijm zoon er een betere
toelçomst zou hebben.
Jan en de meisjes Vereeke begaven zich dus
naar de beelk, waar in de weide het vee graascle,
en ook het waschgoed lag te drogen.
Marie en Farilde Vereeke zorgden voor het
huishouden. 7.s kookten het eten voor allen, herstelden de kleeren, en daarvoor hielpen de mannen hun broer Fons op het land der Vereeke's"

'We hebben hier toch al een schoone doe- zei Marie.
ning,
Z" k"eL naar de blokhuizen, de groote schuur,
den stal, naar de wagens en het vee.
En thuis waren we arme menschen, vervolgde ze.
Dti"" Lowage is een goede hoofdman,
sprak !an. Zonder"hem zouden we niet veel kunnen doen.

Ja, hii heeft geld kunnen leenen op

de

- hernam Marie, en daarmee het land koobank,
nen. Hij weet overal den weg en regelt alles.

En hij zal zorgen, dat we afbetalen.
'1 Volgend iaar neemt hii er nog veel land
bij. zei Jan. O, ia, ieder maal wordt er rneer ontgonnen, sprak Farilde. Mettertijd wordt het hier
een dorp.

merkte J"tt gp"
komen'
doen
Dries zou nos volk willen
Er is plaats genoeg, zei Marie. Jamtner,
dat- we vader zoo gauw verloren hebben. Hij had
zooveel moed.
Haar moeder was al lane qeleclen gestorven,
Marie, Farilde en Fons werkten nu samen voort.
om een eisen hezittinq in Amer:ika te winnen.
Als 't sraan gedorschen is, rijdt Dries naar
de stad. En er zullen weer brieven ziin op de post
daar, zei Jan. Ik verlang om weer iets van huis te

-_ Door Vlamingen gesticht,

hooren'

-

I

-

Hij had nog rrraaï eens tijding gehad. De post
kwam niet naar de prairie, die dagen reizens van
de stad lag.

Maarten Paaie kwam aan de beek.
Aan 't rentenieren? vroeg Marie Vereeke.
- 'l( Weik vandaag niet rneer! zei hij. Of tegen- den avond, als 't wat verkcelt. Dat is niet uit
te houden. 'k Ben hier niet gekomen, om een
zonneslag te krijgen.
Hij liet zijn bloote beenen in 't water bengelen.

Dries Lowage speelt te veel baas En de
kruipen voor hem. Ik ben een vrij man.
En 'k heb mijn reis zelf betaald"
J., maar Dries is toch c{e kapitein, zei Jan.
Hij- weet alles. Hij heeft geld kunnen leenen om
'Wat
çtan alles te'koopen, wat we noodig hebben.
zouden we doen zonder hern?
Dat is geen reden om ons als slaven te gebruiken.
Ieder is zijn baas, behalvc nu er voor allen
- wordt gewerkt, zei Marie"
samen
Of die schuur een paar dagen vroeger of later- af is, wat dbe het er toe! Is dat een weer om
zich zoo te roeren. LJw vader is er dood van. Ik
Icruip niet voor Dries Lowage. Ik heb meer geleerdheid dan Dries. 'k Lach dikwijts om zijn
zotte redenanties I
Geleedheid telt hier niet veel... Ge ïnoet

enderen

-
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den weg kennen, Iijk Dries, die van alles meebrengt! sprak Marie.
Hij zal er wel 't grootste voordeel van rnee.lragen, hernam Paaie.
Dat rnoogt ge niet zeegenl zei Marie.
- 'We moeten 't maar gelooven, voor hoeveel
- hij ons opschrijft.
schuld
Maar de papieren van de bank heeft hii
- getoond.
ons
Papieren zijn eewillig. 'We weten niet wat
- er allemaal heeft doen opschriiven.
Dries
We Tnoeten nu weg, zei Marie, die de
- opgenornen had.
wasch
Toe, blijf noq een beetje, drong Paaie aan.
Ge- hebt al den tijd!
f)e melsjes draalden toch nog. 't'Was zoo goecl
aan 't water. En struiken gaven er lommer. Ze
wierpen elkaar het koele nat toe. Ze speelclen en
sekten en Vlaamsche grappen schaterden langs
de prairiebeek.
Luiaard! klonk het plots nijdig.
-Dries Lowage stond daar. Hii zag naar Paaie,
Zijt gij niet beschaamd) vroeq hij De an- werken en ge zit hier aan de beek. Zoo is
,leren
't gemakkeliik.
Gaat het u aan? Ik doe en ik laat wat itr<
- schreeuwde Paaie woedend.
wil!
Ha! ge doet en ge laat wat se wilt! Voorai

-

laten, hèt Ën rentenier zijn. Ëen
schoon ambacht
rnaar hier bestaat het niei !
-l Cij hebt mij niet re komrnandeeren! Ge
sneelt hier baron... ik lach er
_""f IL b;;'g;
onnoozeiaar, om naar uw pijpen
te dansen.
_- Een nierwaard, dut'rilt g."i
C. huàt u.r,
moeders roli moeten blijven t
I spotte Dries
driftig. Uw land ziet ei
""Ë"" vuilnishoop.
't Zijn uw zaken niet.
"it "1"En"-* _ii
zult-;ge
geen voordeel halen! Verstaat "ur,
ge dat _;t
frank'en mond! Ik had h";-;;i
tlig
willen

zeggen

Voordeel halen ! kreet Dries, Dus
ih besteel
'le-mannen?
Hij zwaaide paaie i-ra de beek.
De meisjes, die
--"lJkr"r,
'rerschrikt geluisterd hadden,
."r, gil.
Maar,Paaie kroop aan den f."",
."-f.lde
de vuist
naar Lowage.
^- Kom maar af ! noodigde *{eze.
Paaie wreef eerst zijn g"Zi"fri.f.
,p,r*d" water.
uit en dan raasde hij:
Nu
_toolt g. wat -een ongemanierde vlegel
ge -.
zijt... Een
lompe ezel..
l)e
meisjes plaatsten zich angstig
.
tusschen de
twee mannen.
-_- Niet vechten ! s,meekten
ze.
Ge bewiist weer dat g"
- gehad ! riep paaie.
hebt
""oi, opvoeding

-
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""o,

!

En gij wel!

3;-ar

uw moederrje...

Eet uw ouders voort uit lijk ge altijd gedaan hebt.
't \T/as dom van me u'mee te nemen. Ge zijt nog
niet goed om een spade in uw handen te nemen.
We zullen andere'maatregelen nemen... Hal ik
haal voordeel uit u... Wel, vriend, 't zal rap ge'
laan zijn met dat voordeel... Maar er zal hier
niemand rneer voor u werken ! Ge kunt zelf uw
Èrrood bakken in een oven die ge eerst bouwt.
Ge kunt zelf uw hemd wasschen en als uw eten
op is, ga er dan zelf koopen! Wij werken niet
voor een luiaard !
Ge zijt hier alleen geen meester! beweerde
- al wenkten de meisjes hern nu toch te
Paaie,
zwijgen.
Ge zult de anderen hooren, wacht maar!
Ge- wilt hier ook 't bedorven zoontje zijn, lijk
thuis.
' Dries Lowage nam de mand met waschgoed op.
Kom, zei hij tot de meisiçs.
' -Jun begon te visschen.
Met groote schreden ging D:ies over de vlakte.
Paaie,bleef nog aan de beek" Hij wierp zich terug
!n het gras.
Dries Lowage riep de mannen bijeen en vei'telde wat er aan de'beek was gel:eurd.
Bind Paaie een papier op zijn rug en zend
hrem zoo naar Nieuw-York, str:lde Fiel Verrneire
vocr. Altijd recht door en hij komt er.
-- Dat is geen praat, hernam Dries. 'We moe-
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ten hem leeren werken. Hij kan zelf zijn eten gereed maken, zijn eigen gl.d wass"h"r,
.i îu
helpen hem in niets, tot hij doet lijk de anderen.
Ieder was het hierrmee eens
beloofd. d.,
"r,
hoofdman en zijn gezag te steunen.
Paaie keerde terug. D" rrr.rr.o L.L"r, even
op.
_. Daar homt hij, rnet hangende
pootjes! z,-ei
Vermeire.
Lowage wer,kte voort, tot paaie aan de
"Drieshwam.
.sehuur
ge zijt daar, sprak hij dan.
- lju!
Ik rnoest *. ..r"i drogo.r, zei paaie.
-. _. Dat ge droog achterui oor"r, kondt wor_
den, w_ant dat zijt gij nog niet".. ,
Ju, als ge w"., b"girrt. Ik ben gekomen om
te -werken.
.- Ga naar uw land, dat is 't uwe...
Werk
vo-o_r uw eigen! Ik moet geerr
voordeel ,u.r-.,
hehben...
Faaie werd weer driftig.

hebtl schreeuwde hij.
: IL u meegenomen! Gc, hebt schoon ge_
sproken om mee te mogen gaan" Had ik
fii
moedertje gelaten! En L"ud ons nu niet "
"*
op!".Vfe
hebben geen tijd...
L"_*uu: boog zich weer over zijn arbeid. paait:

stond onthutst.
- Ge ziit onrechtvïrt' sprak hij.

Maar Lowage antwoordde niet'meer. En de
anderen deden alsof de twist hun niet aanging.
Paaie begaf zich naar den 'wagen om leern te
voeren.

landl

Blijf er af ! schreeuwde Lowage. Naar uw
Ik ga leem voerent

- f'{ssn... Ik wil geen voordeel van u.
- Maar als hij zijn best ,.io,et, suste Gabriël
Marke.
f,s1s1 kan hij op zijn knieën zijn beschuldiging herroepen ! Ik laat me niet zeggen dat ik u
besteel! hernam Lowage.

'Wat-peinst

die aapl
Ik op rnijn knieën voor u vallen? vroes
- 't Is dat wat ge vraagt, hoovaardige gek?
Paaie.
Zwijgl beval Vermeire.
- Neen, ik zwijg niet! raa*-de Paaie. Ik heb
- verstand in rrnijn pink dan hij in ziin opgemeer
blazen kop. En ik zou op mijn knieën voor hern
vallenl Ik sprong liever in de ireek.
Ga naar uw land! herhaalde Lowage. Met
- werkt ge niet!
ons
'1 Is goed. Ik zal wel recht halen, als is er
geen
politie!
hier
Paaie liep nijdig heen. Hij kroop in zijn hutje.
We moeten hem eens en voor altijrt zijn
streken
afleeren! beweerde Dries.
Ju, stemde Vien toe. Durven beweren dat
wij- dieven zijnl

- t0_

's Avonds zat het groepje gereed voor 't maal.
Paaie bleef in zi;n hut. De rneisjes dienden 't
eten op.
Aan den kopigaard niets geven, verbood
I-owage.
Na het maal tro'kken allen naar de beek, waar
het frisch was te liggen.
Paaie maakte zijn eigen kost gereed. Hij hield
dat twee dagen vol. Toen bsod hij Dries zijn
verontschuldigingen aan.
Dries liet hem weer in het gezelschap toe.

n.

Het graan werd geoogst. Een deel zou men
behouden voor eigen gebruik en een deel moest
naar de stad om verkocht te worden.
Dries zou rnet Gabriël Marke naar de stad rijlen. Jan'Wallaais mocht ook mee. Hij verheug.le zich op de reis. Dries zou allerlei waren en gerief mee brengen. Voor twee wagens werden de
ossen gespannen. Allen gaveri brieven mee om
in de stad te posten voor de familie en kennissen in 't eigen land.
Op een schoonen morgen vertrokken de reizigers. De tocht zou wel twee weken duren.
Jan zat naast Dries op den eersten wagen. Ga
l,.riël voerde den tweeden.
Jan voelde zich vreemd te n.oede, toen hij het

-il-

'Was maar een klein
eerste dorp bereikte' 't
was
plaatsje met meest houten huizen nog' Het
à"r. at", kolonisten gebouwd die nog eenzaarrr
Ieefden.
---Mu.,

menschen na
Jan zag er dan toch andere
veel maanden.
Dries Lowage was weinig spraakzaa'm en zijn
op zich de
o"i'., i""r."r,à-" .r'ut' Muti hij haddrijven'
l"t* "".t allen. Hij moest de.zakenvoeÏen' opvoor
de
beèprekirigen
de toekomst zorge.r,
"E"r,
,'u deze r"is kwam de Winilkî;;;-zijn.
,"tfài" "Jo "ir.rrg kon zijn! Zouden de mannen
àuden ze niet oproerig worden
iîi

"tfft""aen?
als Paaie?
o'p'
Zooveel vragen :.ezerr voor Dries Lowage 's

6"-."""f. *ita meer en rneer bewoond'
overnachten in een
A*nd" konden de reizigerswoord'
vertelde aan
lr"tb"tg. Dries voerde het
prairie'
de
otier
arrder
dur, *itrd het een en

De reis viel lang.
't
f,irra*Uit" L*.--"r, ze in de stad' \['as in den
t"-Uà.g. Lowage hield stil "'roor een afspan'
ning.
----dri",
onderhandelde eerst rn'et den waard'
gHif nu bij de wagens, zei hij dan tot Ga- en Jâ". 't l" H"t op te letten' Er loopt allerbriël
i.i "off. in "t uit. Er zullen er kornen om de tarwe te kooPen'
lk zal ze niet antwoorden'

-
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Ën niets teekenen! Ze zijn hier zoo sluw.
niet

- Ik ken geen Engelsch en ik zal dus
-spreken en ook niets verstaan.

Dries Lowage vertrok. Gabriël en Jan wachtten
Ja, er kwamen vreemde kerels, en ze spraken
Marke aan. Maar deze schudde 't hoofd.
Kan niet verstaan, zei hrj.
-Men wees naar e tarwe.. toonde geld. Gabriêl'keerde zich om. Hij verlanlde vurig naar de
terugkdmst van Dries. Hij had een onveilig gevoel. Er werd bij de \ /agens druk geredeneerd.
Hij verstond er niets van.
Iemand nam een handvol tarwe van een wagen en keurde ze. Hij schudde meewarig het
hoofd.

Gelijke rnanieren als bij ons, dacht Ga- Zeggen dat het niet veel waard is, en het
briëltoch begeeren.

De man kwam met de korrels bij Marke. Hii
zei iets in 't Engelsch. Gabriëi schudde 't hoofd.
De ander sprak dan Duitsch. Gabriël verstonci
dat hij een prijs noemde.
'k Verkoop niet, antwoordde GabriëI.
-De man een Duitscher biijkbaar begreep
hem.

-

-

-

\V661s,rn nigl)
Wachten ! De meester is

*

r:d *-

in de stad.

De groep begaf zich in de henberg. Gabriël eri
[:,n praatten wat, Het wachten viel hun lang.
Ei k*.-"n nieuwe kijkers bij het graan. En
ilan deed zich 't zelfde tooneel voor: keuren en
bieden en weigeren.
.- Laat me gerust! mornpelde Marke halfluid.
Eindelijk toch verscheen Dries. Hij zag er te
vreden uit.
Het graan is verkocht.. een goeden prijs.
'We gaan
seffens leveren.
zei- hij.
al dien tijcl te rusteri. Dries
}agen
De ossen
ioeg ze op. Uit de herberg stormden de kooplui
op hern toe. Ze riepen en schreeuwden dooreen,
* No, no! tierde Lowage.
Hij voegde er bij, dat zijn lading reeds verl.,ocht was. De kerels, in hun lange jassen en met
breedgerande hoeden, geloofden het niet. 't Larvaai duurde voort.
-_ GabriêI, pak den tweeden wagen en volg
rne! beval Lowage, kalm blijvend.
Hij dreef zijn ossen voort. De,mannen omringc{en hern nog. Dries deed of hij niets van hun bie,
den hoorde. Gabriël en Jan moesten hem bewon.leren. Een eind zwerrnde de bende mee. Dries
,:leed of hij niets hoorde.
De groep bleef dan achter en riep eenige scheldwoorden. Dries keek nog niet naar hen. De waqens reden nu door dru'X<kere straten.
Het geroezeûrcies deed Jan vreemd aan. Maar

t**

Dries sta'pte hier zoo bedaard als volgde hij zijn
ossen op de eenzarne prairie.
De tocht duurde lang. Eindelijk zag Gabriêl
een kanaal ,met lange, breede schepen. Lowage
draaide de kade op en volgde deze.
Dries bleef staan en deed tee,ken naar Gabriël
om ook te stoppen.
E:l dikke, breede baas lrwarn naar de wagen's
__
Hij klom op een der wielen en woelde in het
graan. Hetzelfde deed hij ibij het tweede voertuig.
Hij knikte naar Dries. De levering was in over
qrenstemming met de afsprak.
Dries reed met zijn wagen cloor een poort. Ga-briël
en Jan rnoesten vrachten.
Findelijk keerde Dries met zijn leegen wagen
terug. Hij nam dien van Gabriël over. Iiral /e
zouden hem niet bedrieg"- met gewicht
-- Wacht nrdar eèn letje;,zei hij.
Dries bleef wel een half uù\r weg. Vermoeid
zaten Gabriël en Jan tegen een',muur. Ze keken
naar 't traden en loss,en aan de kaaien.
Eindelij,k verscheen Dries, I{ij floot een deun,
tje.
Ik heb het geld vast, zei hij. Gind,er kr.rn.
- wij er niets rnee doen. Ik zal hier op de bank
nen
r:laatsen wat er over is na ollze inkcopeit. l\J,,1
[raan we om de brieven.
Ze reden voort, door drukkl straten

"*'
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Er waren hier meer winkels en eenige ibazen,
in wijde jassen, stormden op D,iies en zijn mak]<ers aan.

Ze herkenden in hen }<olonisten, die leveringen in de stad gedaan hadden Ze kwamen waren
aanbieden. Ze wisten dat de kolonisten allerlei
artikelen naar de prairie rrioesten meenemen.
'- Gabriël I riep Dries. Gebaar dat ge ze niet
ziet of hoort!
Marke schudde voortdurend 't hoofd, dat hij
niets noodig had. Dries nam niet de minste notitie van de winteliers, die dan terug liepen.
'1 Is hier lijk op de markt te Roeselare,dacht
Jan. Alles aanprijzen... gaarne verkoopen!
Dries hield den wagen voor een groot gebouu'
stil.

'f

Was de post.

.li1.""ttigen tijd
,briël
liep'naar

kwam Dries weL,ï buiten. Gahemloe.
4ii" er brieTen) vroeg hij.
- Ja,
een hedle hoop... Zie.." wacht tot in de
.herberg...
I
't begint al te donkeren... we moeten
rap thuis pijn.
., .f"yîfl:. stak de brieven in zijn zak en greep het
rercsel. FllJ Joeg ce ossen voort.
_ - lt Is waar, hier kunnen \Me niet lezen, zei

Jun.
O, wat stapten de dieren traag en hoe eindeloos
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scheen de straat.'Weer kwamen winkeliers de lçolonisteir Iastig vallen.
Laat me gerust ! schreeuwde Gabriël woedend.
Men lachtte hern uit, riep woorden die hil niet
verstornd.
Eindelijk bereilçten ze àe grens der stad, de
groote afspanning" De ossen werden uitgespannen en naar den stal geleid. Dries sprak met een
knecht, keurde het voeder, keek toe of de dieren

goed lageu...
Nu kunnen we ook een beetie rusten, zei
hij- ten laatste.
7.e lazen de brieven voor hen rbestemd. Jà"
vernam nieuws van huis. De ouders, broertjes en
zusjes steld,en het goed.
De reizigers aten.
Ge moet het lçennen, om hier zaken te
- zei GabriëL. Zonàer u waren we niets.
dben,
Dries.
Och, 't ,is op te letten. De tarwe is nog
van de beste niet, maar ze mag er zijn. I,k heb
Iang Iaten loven en bieden, en ik ben tevreden
over den prijs. We zullen morgenochtend eens
alles op papier zetten. En overmorgen koopen
we wat we noodig hebben: ondergoed, eenige
clekens, potten en pannen, die de meisjes gevraagd hehben, levensmiddele.:r, een heelen win-
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Lel doen we mee. En
een korf kiekens. Nog
wat
E"-;;h;;;;.we wat
op
du
î:î"..."
J f ,",i+î,,li
:
-,îri""
breiden. w.

;lïïff
ï]iv#

iï- f,#::i j*d*:
Ë;,- r:;î
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*.,,,

ur,

lut,.
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Ï'+fi Kon
ïH*-:îî'd,{ï#t'"cffif
itr puui.-*i*fi.i""
ï:;:::i::
Ë"liMaar
hii
zijn best
ÏtË*":lj'ffi:ï':î:h
- lu
kan veranderen...
d,

- Hij zal dezen
_W1"iïr'""ders piepen.
hij
R"l*ag
- rre
_
,t
Wrnter is"""i;Ë;;::'"
.door,
ergste...
Gabrië1. De ,-,-^^i"_--.:;; W
I" moeten er

h"id

g.-,ï;r;

lÏ:f
spelen kaarten me5
t-e-1eme, .r,.

i;i

i:ilî

".,T1ïï

Ë"î: :,.,

v.,_îi,

",

î.ï:,;.iliî;

""ï teerlingbak.
rï I"..., vo ger pirr

i:î:,;ri#Ë:,îi:.!îXli:::',':t
il'rît,T:i B"rgie

8"g.r""f;î'i.Jï.
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!v-

Jtr,

om

Cabriël haalde

<<

de post

u'a.s een groote omslag

uit.
<<

>>

te voorschijn. Ët

bij. Er kwam een boekje

Engelsch zonder meester > stond er op den

omslag.

' --- De schoolrneester heeft er toch een gezonden, hernam Dries tevreden.
.- Maar wie zal de les geven? Paaie lçan het
misschien.
Engelsch is niets waard. Wees ge-- Paaie's
ilc zal de EngelEche '*oorden wel voorrust,..
zeggen,lij'k het moet, ol" een de woorden leest.
Allemaal Engelsch leeren dezen Winter. 't Is
jammer dat het boek niet grooter is. Latôr kornt
't Engelsch van pas. 'We kunr,en algauw geburen krijgen, daaro n ga ik'morgen nog meer land
voor ons verzekeren... dat ze 't ons niet wegpikken.
,- Pdss, wat zouden we clcen zonder ul
Ju, een inoet de wetten en de gebruiken
'lcennen, rnaar wat zou ik doen zonder de anderen .. Om volk te halen ben ik naar België gegaan.

Na het maal rookten ze een pijp.
Ih mag geen tabak vergeten, hernam Dries.
We gaan er zell planten,
Na twee dagen reisden Fe tel'ug. En met vreugde werden ze verwelkomd\'t V/as of ze twee wa-

_lg*

i:ii

u"r.heni<en meeblachrerr.
En dan de brie-

III.
Zie, dat is piezierig...
zoo ,s ochtends het
gekakel
van henne' t. hoor"riJJ
Vf.rie Vereeke.
den voJgenden ,morgen
tot Jan.
--.'r
J3-, doer .uri t
"l"
vandaag
we rrun-

o#;".
:i;;-';;".'.

".;.Y;;*:î

j j,
#*1,.,ii'1"'i't?ï"!,tlli!*n
g"r d";-V;;:;.*'" en we leggen au .iut"l"
-- Hal nog beterl Dries peinst
aan alles.
tstij moer veet i" d;;Ë;'T"ua"r,.
-Vermeire
kwam

Ë.

eerst.

wi"il,'hebben, zei hij.
.We
Dan
kunner rÀoorr"
vellen verkoonen-,b_osschen.

u.T,if:Tt"p

âuiî;#!i;,[Tiff:

veel vossen zitten.
Hur
Vermeire troi verder
,ru"u, t., ,r"".
Er is een os
iJ"- i.T
;ï.-Iî i-"*

HL*"';#.,i.

;

Vermeire,keek rond

-- Er is ook e:l

f:rfl* âi"ô,î::r
'

/agen ''''erdwenen' hernam
/""Ë,.rr"';Ë;Tnsespannen--

fl;fi'

naar toe

zijn.

Vermeire ging opgewonderr naar de hut van
Dries en Vien, die zich aan 't lcleeden waren.
Er is een os en een wagen weg! riep Ver- uit.
meire
Dries stapte haastig naar de hut van Paaie. De
deur was niet gesloten. . Dries keek binnen.
De valschaard, zei hij. Paaie is'gevlucht
- een os en een wagen. N'[aar we gaan den
met
dief halen. Verrneire span een wagen in. En gii
en Gabriël moeten mee rijden.
Ze vertrokken.
De mannen waren aan 't werk gegaan. Maar
er hing een wolk over het kamp. Tegen den
avond keerden de wàgens terug. Fons zag ze het

ook zien.

i;l'#

N"rg""r op de vlakte rvas Dries met een osseriwagen. te bespeuren.

Ze hebben den os en den wagen terug, zei

Paaie mag het [e voet aftrappen.
Vermeire"

Ze onderscheidden slechts ti,vee mannen.
-- Faaie is er niet bij, çpra}< Marie. Zal die
,sulckelaar den weg vinden naar de boot?
Hebt ge nog medelijden met hern ? vroeg

Fons.

-- Och, ja. Die jongr:n hac-l niet naar Arnerika
moeten komen. Hij kan dat hier nooit houden.
Hij moest het vroeger hcdacht hebben.
- 'Wat wist hij er van! En aitijd een bedor- zoontje geweest_
ven

r, _

De wagens kw.arnen in ,t lcamp. Op den
voor_
'sten lag Paaie
gebonden.
We
hem mee! zei Dries. Hij was
- te lui heb,ben
nog
om ver vooruit te geraken. Hij;tiJ;
niet mee en we moesten hem'koordu"
Dries ontbond zijn gevang"n". È"r"t "urrao"rr.
was paaie
,te stram orn op te staan.
Dief, nu zijt gij weer irier, hoonde Lowage,- Ge p"gg-t
vertreldren, *gu, niet in
den nacht. We ".t,rrroèt
hebben af te -rk;;;;. C. ,iif"."
de compagnie geweesr. Hal
;;;, B*igië g";;
en me-er gindelbelast,eren en"ilI
kwaad ,pr"i"rî,
ons allemaal, hé)
Paaie su,kkelde van den wagen" Hij
zag doodsbJ.""\ en sprak geen wôora. fti fr"gaf
zich naar
zun hut.
-- Even na den noen haalden we hern in, vertelde Dries.- Zijn ruig was
s"trol"rr. En van
stond hij-er ,"rl"g"r,
Wut Luo hiiï
itg,","
"i"".
rraoberen... anders
Hij
maakte
geweiCig
."r-.t!neus. Hij zei dat hij niet gestol.rif,"a,
.î
fl rurlïj"voor den wagen zijn land
rn
achterliet ur,
=i1",
deeJ in, den inspar,.
_.J., 1", ,;;;-lk wreef hem
onder den neus dat- hij
ook mee aansprakelijÈ ;
voor de leening op de,bank. I-lij had
mij
à"vraagd geld te ieen,en,, bew.erde hii
da;. """i't
Wil;î1"
len hern straks de zaken uiteen dt*rr.
We gaan

eerst ,eten.
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Paaie moest dan alles belçennen. Hij had geld
ontvangen van huis om terug te keeren.
Ge hadt het ons behoorlijk moeten zeggen.
zei- Dries. En niet vluchten in den nacht en een
os en een waE(en trneenelnen.
Ik laat mijn land achter.
- Vervuild land. 'We vormen hier een gezel'
- 'We hebben sarnen geld geleend. Pas na
schap.
iaren lian ons werk gelukken. Deden er nog twee
als gij, de boel lag in duigen. Ge moogt vertr'ek'
ken, maar ge krijgt niets mee. Ge zijt deserteurPaaie zei, dat het onrecht.raardig was, maar
de anderen gaven Dries gelijk En Paaie verliet
-len volgenden dag de prairie. Hij zou de groote
reis te voet afleggen.
We zullen he,m niet missen, sprak Dries.
Als- de anderen maar volhouden! dacht hij.

IV.
Een jonge Indiaan had aan ,rl-e Vlamingen twee
paarden en een hond verkocht. Hij btreef nog
eenige dagen. En Jan Wallaais toonde groote belangstelling voor he n. Hij kon.wel niet'met hem
spreken, maar door gebaren l:egrepen ze elkaar
Jan was ook blij met den hond, dien hij Bello
noernde.
Op een namiddag was Jan alleen met den InCiaan in het blokhuis. Drieç trad binnen.
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Valschaard, weg hier! riep hij in ,t Eneelsch tot den Indiaan, die verschriki oprpr*g.
Ik ken nu uw streken. [n het bor.h ,itt"n uw medeplichtigen. Ge
ons p:a.arden ver,l(oopen,
om hier den boel.komt
af te loeren en
-r".vannachi au
iraarden_ terug te nemen
ook
**. te ne_
"r,
Maar
zeg
aan
uw
kerels,
dat
we
:"?1.
o- gew€ren
hebben e_l ze goed zullen ontvang.rr.
_ De Indiaan liep snel heen, DriJs vertelde aan
Jan, wat er aan de hand was. Hij riep de andere
mannen en lichtte ool< hun in.
Ik vertrouw dien jongen Indiaan niet, zei
hij- H;j loerde 'me hier te veËl alles af. IL k"r, ji"
streken. Er zijn eerlijke Indianen, .maar ook
val_
sche, die de l<olonistàn besto.k*rr.'E, we
moeten
op onze
lroed9 zijn. Ik _ging in het bosch
en ontdeLte diep tusschen
de boornen de"pi"i..
Lede_
pli_chten. We zullen vannacht waken.
Weer bleek het, dat men f)ries noodig had,
I)ries, die aan alles dacht. Ju" oàroà f,"t ."î
u[."
Iigen nacht. De Jichten i"rd"rrl
sedoofd. Ni;pu"d sliep. Dries had de mannen J"rd""ld. I.deo
kende zijn post. De geweren waren g"l^d"rr,lr.,
moest van Dries thu_is_blijven. Maar f,i; fr"a
,i"f,
niet te.sla-p-en gelegd. Hij zat *aast h"i br"r"h,ri".
Lang bleef het stil. Uit het wor.rcT hoorde
men den
prairiehond blaffen.
Plors vernam Ja.n een verdacht gerr_rcht.
Hij

_*
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k""k scherp uit' Daar ztg hii
"r,
g.auunte, die als een slan-g over den grond

cpitste

d" o"o.r,

"àr,
kroop.

f,gn Indigan, dachi Jan.
had een dorschvlegel bij zich, en aarzelde
geen oogenblik. Met zijn wapen sprong hij op'
É.n d" Irrdi.ttt kreeg een geduchten slag' Met een
schreeuw was hij overeind en als de rqincl verdween hij.
' Verraad! schreeuwde J;rn'
l)ries kwam toegelooPen.
Er is hier een Indiaan... ik heb hem een

-Hij

- gegeven.
slag

Hij is toch weggeloopen. spralc Jan'
gouepast! riep Dries narar de anderen'
-Een làg*"blik later klonl<'en schoten' Dan
rverd alles weer stil. Er gebcurde niets meer" '
afgetrokken' Men
Blijkbaar waren de.lndianen"foen
het licht werd'
r*ri.tg,tr* naar den rnorgen.
rrrnd Àen twee doode Indianen voor het kamp'
Een was de jonge man, die dc paarden verkocht
*ottd. aan dert schouder' Die
had. Hij dtoég
".r,
*u, .r.r, den knuppelslag, rnaar kogels hadden
beiden gedood.
-- D" paardenverkooper is dus Lrii mijn hut
Dti"t' Ik begrijp het a1... hij kende
geweest,
"Li
àn* k.*p... hij wist wa'ar ik ivoonde' F{ij moesi
mij, als hoofdrrratt, dooden en clan hoopten ze dat
de tegenstand zou gebrol*en zijn. Jan heeft op
den tijd het alarm

t"ffîî*

*

Ja, zei GabriëI, wurrt tcen
ik het geroeÛ
ik bete.r op
**ri.r.
ik twee *urr_
"r,
;"î;;,Jt€D,
€r zoo is de
ffi"jt*ilVrrmeire
hoorde lette

i:î iff:Ëî1111 sprak Dries
r,ruS:"i*:iil
tij Iand ., àu,,z,,fig,'
o".
*" ;';",i"i,il-"if"il*

Ju, ja, beloofd. i"d..] "'""
;Jan was g"l"LLig. 2fîÏr""r,
werd wel eens

;; ;;:i;,, b.;",,i;"" ;;
J,ff1îii:irff*'
_-

'1 Is ongelukHg.dat
moeten dooden,
,, we menschen hebben

nam Dries.'W" ood"digJ"i"'"""""r.ren
'.,u1, i; ;;;;'"-;huld niet, her_
rooveïs.
We zullen de volgend";;.hr;'lok
nuuL"r,.
De twee Indianen werden -,i
,U"rrh begra.
ir,

ffiî"?"#even

""?f

hadde"

J',.iïjff

".;;:ji ll" *ur.,"g",, ",,

"lTj;:"'"1ffli.i,:,

rus

r,

ar

boven

Dries.

V.

't ITas nu trVin

* j:t i"ï.i'iï#,: JlHff "#",f:" fr :;
o.o"T"lîïT,îîï :::i1 i::î,,ffi
# *::
^*.
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nrairie gejaagd, lag tot voor de smalle venstertjes en barrikadeerde de deuren. Dries Lowage
begreep het cladelijk toen hij wakker werd, maar
..le ochtend niet zag lichten. H,n ook uit de verte
klonlç het geloei van 't vee orn voeder.
We zijn ingesneeuwd, zei Dries tot Vien
en-Jan. De sneeuw ligt tot aan 't dak. 'We moe'
ten aan 't werk. Gangen graven naar de andere
hutten en naar de schuur. 'lVe zullen zien- de eersten buiten te geraken
Er waren schoppen in de hut. Dries, Vien en
Jan gingen dadelijk aan 't werk. De deur werd
opengetrokken. Een hoop,sneeuw viel binnen.
'We moeten nog sneeuw'binnenhalen, tot
er ruimte voor de deur is, zei Dries.
De hutten staken even boven die,massa uit. De
mannen raakten buiten. De sneeuw reikte hun tot

";

't

middel.
Nu een gang graven naaï onze buren, spral<

Maar na eenigen tijd verrees ook het hoofcl
van Vermeire boven de blantr<e massa.
Goeden dag! riep hij schertsend. 'k Peinsde
eerst dat ik in een graf van sneeuw lag. Ge ziet
lat ik me gev/eerd heb. Dat is een andere Winter
dan thuis, hé, Dries.
Dries riep hoe Vermeire te werk moest gaan..
l)e overige kolonisten trachtten zich ook te red-
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den. En ieder arbeiclds ,n]... Ijren verliepen
eer
de schuur en de stal bereikr ;;;"".
ffAL"
f.""
toen 't vee voederen, dat klagelijl( I";id;. -Ë;;
Dries zei het werk re staken
*"t1.

"À "irrd"liif.
eten,
Een valc van de schuur was immers
de gemeensc-happelijke eetplaats. D" *.i=;""

w""rd"r,
Maar Dries hacL op d"n_ijzi-g;-U.ra gelet.zi"h.
wist het, nu kwam ,j. WirrË, ir, .t ,ijrr Hij
b;tt*l
heid

_-

Merrschen, zei hij, ,t is koud en het
wordt
nog kouder. 'We mceten er ons tegen
weren. ,t
Beste ware eenige,hutten ,"
en meer bij"i"i,"î slapen.
een te wonen. Ge kunt dan samen
D";;

warmer, en

't

verdubbelt het deksel.'E";

Ëi;
gespannen liggen is niets.
Dadelijk werd alles besprolcen. Men
nam ooli
voor 'r ,,"". M.r, was nier ,,rirrig o;
ni.^,.Tît.f
ner srroo. I rouwens de haard in
de eetpl..t"î.r.
spreidde warrnte naar den stal.
* V_orten is het_ Kerstavorr.d, zei
.
Dries. .S7e
vieren Kerstavond. We hebben
!."r, *uf"lijzer,
maar de meisjes moeten koel*en Ë.Lt".r.
ja ! klonl< het.
-En J.,
dat vooruitzicht wekre blijdschap.
'--JElke
efin'isseling lokte sterk.
De nacht werd vreeselijk koud, en de
maatregelen van Dries bleken

's Morgens, toen de kolonisten zich naar de
schuur begaven, was het buiten of de kou'de den
aclem afsneed. De sneeuw lag hard bevroren als
een wal om de hutten.
Den heelen dag was er toch een vroolijke'
stêmming in 't vooruitzicht van den feestavondJan rnoest hout in blokjes kappen voor een gelijkmatig vuur. Cabriel Marlçe haalde oude herinneringen op van Kerstavonden uit de jeugd. Maar
ieder dacht sterk aan huis. Ook Jan deed dat.
De korte dag verliep spoedig. Men maalcte licht.
En weldra geurden de koeken door de schuur.
Farilde moest nu de tafel gereed zetten. 't Feest
zou beginnen met het maal. Er werd gesrnuld. Farilcle schonk koffie. En het rvas gezellig in de
schuur, zoo ver van de bewoonde wereld.

Na het rnaal nam Vincke zijn harmonika. Bij
Let eerste Kerstlied kreeg Jut de tranen in de
oogen. Het ruischte indrukwekkend hier in die
verre, verlaten gewesten van Amerika. Zoo had
Jan mee sezongen thuis op het hoogzaal.
Allen waren stil geworden. En ze zagen in den
geest den stoet van landlieden, die in den Kerstnacht naar de plaats schreed, r,vaar het kerkje met
zijn verlichte ramen wenkte.
.Andere Iiederen volgden.
Toen het bij twaalven was, rroeg Marie \,'ereeke stilte.

"" """-r"iaii.
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uur dat Ons Heer geboren is, zei ze'
Dat we een gebed lazent
l)ries knikle instemmend. En ieder zweeg' Marie bad voor. De anderen ant'i'roordden dan'
Nu was het feest voorbij en de stemming was
lreel ernstig geworden.
Dries zei dat het tijd was om te gaan slapen
Haastig liepen ze door de bijtende koude naar de
hutten.
Dries bleef het laatste in de schuur. Hij keek of
er neïgens vuur smeulde van de pijpen, of 't vuur
goed doofde; hij droeg de zorgen voor allen'
Boven de besneeuwde vlakte fonkelden de sterren, 't Was een schoone Kerstnacht' Jan voelde
ook.
dat
---ôp
ô"aejaarsavond liet Dries weer een feest
aanrechten.
De stemrning scheen weemoediger.
Toen het nieuwe jaar aanbral< stond Dries op'
Vrienden, zei hij, ik wensch u allen eerl zajaar.
Als we terug zien op den verloopen tijd
Iig
'We hebben al ve'el vermogen we tevreden zijn'
,i"ht .r, we zullen van het jaar nog meer vooruiL
gaan. Ik bedank u, dat ge allen zoo goed"'t-akl.oord zijt, en we zullen dat blijven, ik weet het'
Door samenwerking geraken we er. Een deel van
clen'Winter is door. En we zullen nu winnen met
den tijd en 't weer. Allen moed! We zijn Vlamin'1 Is het
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,leir en van w.tk"n en last niet vervaard. En God
zal t ns helpen

De lange'Winter ging voorbij. Weer werd het
voorjaar.
Dries was opnieuw.naar de stad geweeét. Toen
hij terug keerde, zei hij tot Jan:
- _ Ginder ligt uw akker... ik heb hem gekocht... We zullen er allen op werken... En ik
heb aan uw ouders geschrever.r, dat ze ook moeten komen.
'Wat
was Jan blijdel

V.

Al de !-nannen hadden meegeholpen om hei
veld van Jan te ontginnen en te bewerken. Men
verbouwde er graan, aardappelen en nog eenige
vruchten, zoodat de familie Wallaais wintervoorraad zou hebben en ook,iets om te verkoopen.
't 'Was Herfst, toen Dries l-owage met Fiel
Verrprçire-naar de stad reed. Jun *oÀt ook mee,
ylnt hlj zou ziin ouders, broertjes en zusjes af..
halen. Die kwamen met andere Vlamingen mee.
In w:lk een spanning trok Jan op reis!.
(J, wrt een wederzien, van vader, moeder,
zrrsjes en broers

!
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Buiten stond een der ossenlvagens. Pakken en
kisten werden er opgeladen, rnatrassen uitgelegd,
want om kosten te sparen zou rnen tijdens de reis
op de wagens overnachten. Er was veel nieuws te
vertellen van 't dorp. Dries vernam dat Paaie niet
was, maar te New-York
in België teruggekeerd
'Wallaais sprak tijdens de reis
woonde. Vader
veel 'met Dries. 'Deze vertelde. dat alle mannen
rneegewerkt hadclen, om lanrl voor Wallaais te
ontginnen, daar Jan zich zoo flink had gedragen.
Het reisgeld was op de bank geleend, en zou gauw
terug letaald zijn'
En to.n ze op de prairie aankwamen, toonde!
Jan fier het blokhuis en de akkers.
De jonge kolcinist was nu gelukkig.

En later werden de leemen en houten huisjes
vervangen door echte hoeven. Er kwamen tneer

en meer kolonisten en er ontstond een dorp, met
herk en school.
Ja, veel van onze landgenooten hebben op die
wijze meegewerlçt, om de Amerikaansche prairie
te ontginnln. Zoo ook hebben Vlqmingen het
stadje Ghent gesticht, zooals Nederlanderi de
plaats Holland.

EINDE.

