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Winterde fel. j.n W.ilaais stapte over clen
we'g en huiverde in zijn v'ersleten kleeren. Hij
had werk gezocht, maar geen gevonden. Hij
was pas vijftien jaar en had nu wel een groote
man willen zijn, orn te arbeiden roo, oadu, .r,
naoeder, ,broers en zugjes, want er heerschte
thuis groo'te armoede.
Jan onbmoette een jongen man, die van het
dorp kwam.
-- Vien, is er lbij uw ibaas geen jongeD Doodig? vroeg Jan.
Neen, marrneke. Zoekt gij werk?
- Ja...
Ce zult er nu rnoeilijk vinden; het is Winter. En dan is er op den buiten niet veel te do,en.
Hoe gaat het met uw vader?

't

-

-l

-- Het zai nog w"l ".n -aattd duren, eer hij
gebruiken. En Claas
weer zijn hand zai kunnen
't
gezet,
huisje
omdat we zoo ver
heeft ons uit
achter zijn met de huur.
-- Dat heb ik gehoord. 't Is een schande.
-- We zitten nu op den zolder boven Veree}<e's schuur, h4oeder is ook ziek.
-- 't Is triestig, hernam Vien.
Hij tastte in den zak en gaf Jan wat geld.
ll(rben imaar een boerenknecht, zei hij, en
ik heb niet veel. Maar koop hiervoo,r een brood.
.la, 't is hier armo'edig. Wat verdien ik nu, zoo'n
Xrloeke vent! Veel te weinig. Maar na den Winter rrertrek ik naar Amerika.
-- Naar uw broer, Dries?
J., die stelt h,et er goed. Cinder kan een
mensch,
die werken wil, voomit geraken.
Ik zou met u mee willen gaan.,.
--_ De reis kost duur. Ik heir er lan,g voor moe,
ten sparen. Alloh, betersc.hap thuis.
Vien Lowage stapte voort en ook jan ging
verder,

Ja, het was thuis treurig gesteld. Vader, die
een boerenwerkman was, had eenige weken geJ"den zijn rechterhand ernstig gewond bij het
'clorschen. Hij kon niet meer werken. Jan had
aan den tboer gevraagd, om vaàer,s plaats, te rnogen innernen. Maar de man had hem uitgelachen en geantwoord, dat hij niets met kinderen
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kon doen. Door rnoeders ziekte was de huur al
ten achter. En Claas, de eigenaar, had het gezin
onbarmhartig buiten gezet. Nu zat Ce fa,milie op
een zolder.

Jan had. zoo gaarne iets verdiend, rnaar niekon of wilde hern werk geven'
mand.Was
't
troutachtig jaar geleden
toen
we,ns een armoedige tijd in \/laanderen.
'
J"o kocht een brood rnet het geld van Vien'
en ,toen begaf hij zich naar de schuur. Hij was
verwonderd een rijtuig bij de hoeve van Vereeke
te zien. Zou het van den dokter zijn en was
moeder erger geworden?
Jan spoedrde ziah, maar toen merkte hij, dat
het't rijtuig was van 't kasteel. Zou àe baron bij
vader zijn?
Jan beklom de trap. Het was de barones, die
op den armzaligen zol'der stond, gevolgd door
h.aar knecht. Ze kwam levens,nnid.delen, wat klee'
ren en de[<en's bren'gen. 7e lcon niet veel
Vlaamsch, maar ze deed haar best, om moeder
lVallaais te troosten, die zielc cp een matras lag.
Laat ik u naar de hospitaal brenk. zei ze.
Daar zal lrij zijn veel beter.
Och, mevrou^w, ik kan zoo rnoeilijk mijn
'Wallaais.
Ik kan
kinderen
verlaten! kloeg vrouw
wel niet werken, maar toch aan rnijn man zeggen, wat er te doen is.
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Maaï

kij zal hier niet genees... In de hos-

- kij krijkt goede zork.
pitaal

Dat was wel waar, doch moeder kon niet besluiten haar gezin te vetlaten. Jttr bleef aan de
trap staan. Toen de barones vertrok, zag ze
hem.

-

Kij zijt ook

een zoon van

'Wallaais? vroeg

ze.-

rnevrouw, antwoordde de knaap.

--- Ja,
Kij koornt van de skool?
Neen, ,mevrouw, ik heb werk gezocht,
- kan er geen vinden... Ik zou zoo gaarne
maar
wat verdienen.
Ha! dat is braaf. Wel, kij kan hoom ,rnorgen'naar
de kasteel om wat te werk... Ik zal u
verwakt orn acht uur.
Er was nu toch wat vreugde op den zo,lder.
fan had een brood mee en met de levensmiddelen
van de barones, kon ieder nu naar hartelust eten.
En de kinderen zouden straks ook warmer geCekt liggen.
Vereeke, de bewoner der kleine hoeve, kwam
ook eens boven. Hij had wel gaarne de ongeluk.
kigen geholpen, maar hij was zelf ook arm. Hii
had een slechten oogst gehad en sterfte in den
sta'l Hij zat vol zorgen.
Vereeke hoorde riu, dat de barones hulp had
verleend.
Zii is braaf, veel beter dan de baron, zei

-
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hij. Ik h& van

d,en baron veel leelijke woorden
moeten hooren, o ndat ik rnijn volle pacht niet
lçon betalen.
De hoeve, die hij ibewoonde, behoorde aan hel

Lasteel.

Ik kan het toch niet helpen, vervolgde hij.
- graan en aardappelen lvaïen s,lecht en mijn
Mijn
beste koe is gestorven. Ik weet niet hoe'ik uit de
ellende zal geraken. De kinderen doen hun best,
maar wat he'lpt het. 't Is een slechte tijd.
Vien Lowage gaat in de Lente naar Amerika, vertelde Jan.
Wel, Marie, Farilde en Fons sprelren er

- over, hernam Vereeke. Ik ben wel al wat
ook
oud, maar nu mijn brave vrouw dood is, zou ik
hier niet al,leen achter blijven.
O, rnocht ik ook vertrekken ! riep .fan uit.
- 7:wijg toch, jongen, ge zijt nog maar
veer- en ik zou nooit gerust zijn, als ge ginder
tien...
waart! verzekerde vrouw Wallaais.
Als
wat ouder is mag hij van mii
- sprakJan
gaan,
haar man. Hier raakt hij nooit vooïuit. De imenschen zitten in Vlaanderen veel te
,licht opeen.
Zoo zat men een tijd te praten tot Vereeke
vertrok.
En dien nacht droomde Jan van Amerika en
een groote hoeve aldaar.

-5-

's Morgens grng hii naar 't tr<asteel. Fiel Ver.
meire, de knecht, fag hem kornen en zei:

Ja, de barones heeft me over u gesprol<en
eà-ge staat onder miin bevelen Ge kunt beginhen met hout te kappen. En straks moet ge de
koets kuischen en nog andere rverLjes doen. Bliif
den baron maar voor de voeten weg, want die is
Tus"rr*oordig lastiger dan ooit.
Fiel Vermeire was een brave ionkman, die ech.
ter'veel te venduren had van '$ barons lastie hu.
meur. Hij toonde zich eoed voor Ïan, en ziin zus'

ter Julia, die op het kasteel rliende, eaf den

knaap 's avonds oversc'hot van 't eten mee.
Jan nam dat wel danlcbaar aan, maar toch
'voelde hij de vernedering. En weer wenschte hii
\grott"" te ziin, om betef voor ziin ouders en de
andere kinderen te l<unnen werken.
De'\ffinterdasen ,ginqen voorbii fan ,bleef op
het kasteel. Soms bromcle de baron teeen hem.
f)at verdroee hii geduldie. De barones zaq hii
ze,lden. De Lnaan was 'tevreden, als hii 's Zatev
daps eerrise franlcs thuis kon brensen.
Vader herstelde en kon in Maart vreer saan
vrerken. De ersste dasen waren vc,orbii. al bleef
moeder noq ziekeliik, en moest het lçleine Ïoon
zuinie besteed worden.
Soms zocht Tan Vien ï.owaqe oin en dan vroeg
hii biizonderheden over Arneritrca. Vien hacl
boekjes, waarin verteld werd van de groote boer,
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derijen .r.i. rijke oogst.rr. Ë, stonden platen bii.
Jan kreeg zoo n boekje en liet het aan Fi"l t;;_
nneire op 't kasteel en aan de dochters
en den
zoon van boer Vereel<e zien. 'Wat werd er drulc

over Amerika gesproken

!

II.

't

'Was

riu Lente gervorden en het land tooide
zich met het jonge groen.
.l*n moest r"kàr"t namiddag
bood"cÉap
-*a!
voor Julia, de meid van, 't kasteel,"en
doen, .r,
op't dorp. Hij zag een-open rijtuig
O;
"ud;r;.
de kussens zat in gemakËeùijke"horiding
."r, joï
$e rngn. Hij droeg een grijzà overjas en een zeer
breedgeranden hoed. Hij was goj gekle"d, *î*
zag er toch nriet voornaam genoeg uit, orn van
't kas.teel te zijn. En, wie ,"Joi ii", ."à"r" l"
", huurrijtuig uit
een koets? Deze bleek echter een
Roeselare. De paarden van 't kasteel
"torrdJn ",
verzorgder en glimrnender voor dan het
vrij iagere dier, da't reeds vermoeid scheen -run
d.r,

tocht.
De jonge man rookte,een dilcke sigaar en keek
welgemoed om zich heen.

'Cabman, riep hij tot den koetsier, stop
- voor'de KroÀn...
there
H..r" a drink, hél E;;
great, pinte goed bier!
Het rijtuig hield voor de breede afspanning
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:

stil be jonge man wipte ,tit d*

koets. Lisa uit de
Kroou, kwam nieuwsgierig naar de deur. De reiziger groete haar luid.
'1 Is Dries Lowage uit Amerika! riep het
meisje verrast. Terug uit Arnerika? vroeg ze.

!gg..,

'- Voor goed?
O, no... not for goed.,. Ik wilde de streei<
- weer
eens
zien... en ik corne voor zaken ook...
Geve een gr,eat pinte goed Vlaamsch bier en den
cabman oôk...
En dat is zoo op 't onverwacht. Ik heb er
Vien niets van hooren zeggen.
O, how is rny broeder?
- Waar uw broer is?
- No... ho'rv zijn gezondheid ist
- 'k Heb Vien nog nooit ziek geweten.
-Liza's moeder kwam uit de keuken.
Is Dries Lowage, de Amerikaan! riep haar

-'t
Cochter.
-

Yes... Ha! moeder Anna... how doe joe

doe?

Hij stak de waardin de hand toe.
Ik versta geen Amerikaansch.
Hoe dat 't gaat!

heer.

Ha! goed. En met u ook? Gij zijt een heele

O, Amerika, fine country... Wat te ver-

- voor die wil.
dienen

Nieuwsgierige buren kwamen door de deur
icijken. Dries noodigde ze binnen. En hij trakteerde ze allen, Iachte en snaterde opgewonden,
Waar zou Vien zijn? vroeg hij dan.
- Ha! bij zijn baas, ergens op 't land.
- Hij moet niet meer worlç vandaag...
-Dries zag Jan'Wal{aais en statr< hem een frank
in de hand. De jongen keek met schitterende
oogen naar den Amerikaan.
'
Loop een keer rap naar boer Joos. Zeg aan
- dat zijn broer in de Kroon is...
Vien
en hij seffens moet komen... zijn broer uit Amerika, zei
Dries.

Jan snelde
boodschap.

heen. V/at deed hij gaarne die

Een ventje uit het oude-mannenhuis, dat ook
van Dries' vrijgevigheid genoot, zei dat Amerika
een wonderbaar land moest zijn, als een werk,
tnan van daar zoo goed gekleed weer kwam en
't geld kon laten rollen...
Ik ben oud èn versleten... en nu hebben ze
nre in 't gesticht gestoken. Zoa veel heb ik over
lcunnen sparen,, zei hij.
Het ventje knipte met de vingers.
Poor man, hernam Dries. In Amerika doen
ze dat not. Er zijn geen oude-mannenhuizen...
Wie werkt, vergadert 'monev... heeft geld...
Vlaanderen is een schoon landle, maar poor, dat

wil zeggen arm.
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Arrrr voor den een en rijl, voor den andere.
verbeterde
de tbeste eling uit het gesticht.
Dries sprong op een stoel *r, t"gon plots te
.
zmgen:
Maanderen, land van mijn harte
Itr< peins nog veel aan u,
Ik ben veïre van u gescheiden,
En 'k zijn toch gelukkig nu...
Met werken kon ik verdienen,
Meer dan een brokke brood.
In Vlaanderen is er rniserie,
'
Daar is de armoede groot.. "
En dat was zoo in dien tijd.
Dlt liedje heb ik zelf gemaakt, zei Dries.
- '1 Is een schoon!
riep het mannetje uit het
gesticht.
Wie zijt gij? vroeg Dries.
- Siesie Vrooie...
yes... en uw vrouw was Meetje...
- 9"h,,
7._e_leeft nog.. . Ze zit in 't oude-oro,r*..r:-huis...
IUe hadden geen geld om bijeen te blij_
ven .. ik kon niet meer werken...
Daar storrmde Vien Lowage binnen.
Dries... Dries... 't
- hij opgewonden... is l.raar... ge zit hier!
riep
Ze schudden elkaar de hanctr
M_aar ge
- Vien. keert to,ch weer naar Arnerikai
vroeg

'Want '[ ga rrêê..0
Ik korn u halen...
-Dries wenkte zijn broer aan een tgfeltje in deu
hoek en fluisterend vertelde hij. dat hij in Ame,
rika zelf een hoeve zou beginrren en orn eenigê
mannen kwam om met hem mee te werken. Ze
konden altrernaal een groote boer worden.
Kent ge er zoo? vroeg Dries.
- Toch wel drie... Maarten Paaie, Bernard
- en dan Karel Vereeke. En die zou zijn
Vinke
twee dochters en zljn zoon mee doen.

*

Zijn dochters?

- Zijn vrouw is dood.
- M.., hoe oud zijn die dochtersl
- O, rond de,twintig. En de jongen is acht- Al kloek volir. En ze kunnen werken.
tien.
-- All right! Dat ware dan zes... en wij ge-

tweeën, ,acht... 't Kan gaan. I\laar willen ze?
Ze hebben me er al dikwijls over gespro- En Vereeke doet iboelcjes van Antwerpen
ken,
komen over Amerika en Canada. Maar hij durft
lt alleen niet aan. Hij is 't hier moe... Er zit nog
al wat in dien nan, maar hij heeft weinig land en
hij kan niet irneer krijgen.
Dries en Vien verlieten de Kroon. Op straai
kwamen nog dorpeiingen toegeloopen om Dries

te begroeten. Maar eindelijk gingen de

ibeide

broeders den landweg op, die naar de hoeve van
.ïoos voerde, waar Vien diende.
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Dries vertelde hoe hi tot nu toe bij bcereri gèrverkt en er een flink loon verdiend had. Maar in
't TV'esten lag grond voor ieder. die zelf een hoeve
wilde ,beginnen. Hij mcest dat land ontginnen..
Het was vruchtbaar, rmaar 't vroeg in het eerst
duchtig veel werk.
'UUe
f,noeten begi:rnen rnet in een hut te
vertelde Dries. En we zitten daar met een
wonexr,
hoopje alleen. Maar 't cluurt niet lang of er komen meer rnenschen in de buurt en zoo ontgtaat
een dorp. Dan bouwen ze kerlc en school en winkels en,er kornt wel een spoorweg ook. Zoo malçen ze in Amerika nieuwe gteden en, wie werken wii, wondt er een rijk man.
Vien luisterde gretig toe. Van 't werk was hij
niet vervaard, en als het dan voor zich zelf was,
op eigen land, zou hij nimmer moed verliezen.
lvl6s1 ik blijf hier niet lang, hernam Dries.
- \[an'nss1 wilt gij terug keeren] vroeg
Vien.
Binnen een rnaand...
- Dan all
- 'Wat zou ik hier langer doenl Ik ga hier
- tijd verliezen.
geen
Als de anderen zoo gau'w ,gereed zijn...
- Ze moeten. Hoe eer we ginder beginnen,

- ibeter. 't Kan niet... onmogelijk! 't Zijn
Loe
'aroordeh die ge in Amerika niet hoort... Na een
maand zijn we weg. Morgen spreken we met de
*12-

airieren. Ër, Ét'moei ,rp g"tlorri."rr ri;rr. Ër, iro"
minder We over onze zaken babbelen, hoe beter!
De menschen niet benauwd maken voor rnoeilijkheden... Ze mogen niet verlegen zijn. Een
keer over den Oceaan bijten ze wel door den zuien appel heen.
Ik versta ook wel dat de gebakken ovekoe- ginder niet gereed liggen, maar als ge voorken
uit kunt geraken, telt ge geen moeilijkheden.
Jan Wallaais was naar het kasteel teruggekeerd. En hij vertelde het groote nieu'4,rs van
Dries Dowage's terug'keer aan Fiel Vermeire. 's
Avonds sprak hij er over met de Vereeke's.
. 't Was een week later vergadering in de
Kroon. Dries Lowage ontving daar Maarten
Paaie, een [angen slungel, mager en bleek, die berveerde veel van politiek te weten, want hij
werkte nu en dan in de etad, \'aar 't volk wijzer
w-as. Hij hie,ld het er ,echter nooit lang uit en
kwam dan weer naar't dorp terug, om op kosten
van zijn ouders,te leven.
In de Kroon verscheen ook Karel Vereeke en
zijn zoon Fons, beide kloeke kerels. En Bernard
Vincke zat et, eveneens een sterke man. Ze hadden allen dadelij'k toeges'temd met Dries mee te
trekken naar Amerika en bespraken nu nader de
reis. Ook een ,boerenzoo'n, Gabriel Marke wilde
mee,

Andere dorpelingen kwamen luisteren.
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Dries irad een i.turt lr." ÀmeriLa aan den
muur gehangen en met veel Engelsche woorden
door zijn Vlaamsch, vertelde hij van stelden en
nog te ontginnen streken.
Mr^, hij verzweeg de ontberingen van kolonisten. I-{ij haalcle 'slechts voorbeelden aan van
emigranten, die arrn in ^A.merika aankwamen en
îlu een groote hoeve bezaten.
De Vereeke's spraken oveic het groote plan
ool< tot Wallaais. En dan zat iam gretig te luisteren. û, de knaap zou gaaïne Tnee willen naar
Amerika!
Zijn vader begreep dat verlangen. hlij sprak
rnet zijn vroltw. Flier zou .Jan het nooit ver
brengen. I-lij was nog jong, maar toch sterk" En
hoe vroeger men begon in Arnerika, hoe beter.
Wie weet of na vier, vijf jaar Jan niet een hoeve zou bezitten en zijn ouders. broertjes en zus'
jes kon laten overkomen'
'Wallaais
sprak toen met Dries Lowage.
Vader
Wal'iaais had het reisgeld niet
Dries moest eens nadenkera.
'Wallaais. Hij zou
Op een avo,nd lcwam hij bij
den overtocht voor Jan laetalen, maar dan moest
cleze hern twee jaar dienen voor den kost alleen.
Na twee jaar û<on Jan ioon krijgen en dan ook stilaan zelf ibeginnen. Land lag er ginder genoeg.
\/ader keurde dit aklcoord goed. Jan was nu
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toch nog te jorrg

om op zijn

eigen beenen te

staan.

Een zuster van rnoerier kwarn nu naaien, orn
voor Jans uitrusting te zorgerr" Dries bezorgde
geld voor lijnwaad en bombazijn. lV{oeder hieip
wat ze kon. Menige traan viel op de kleeren, rlie
voor Jan klaar werden gemaalrt.
tr{aar de knaap voelde zich toch gelukkig.
En op het laatste oogenblik bood zich nog een
'Was
i:iel Verrneire, de knecht
reisgezel aan. 't
van 't kastedl, die niet langer den baron wildd
dienen.

iII.
Jan zei'moeder goeden dag" Vrouw Waliaais
hield haar jongen lang ornkleirnd. Ze weende.
Ze had Jan zoo lief. En nu ging hij heel ver "weg.
Zeker, Dries zou goed voor hem zorgen en vader Vereeke had hetzelfde beloofd. jàn was onder trouwe hoede. ly'traar moecïer zou hern in jaren niet meer zien.
Ik zal veel voor u bidden ! snikte ze. 'LV'ees
al,tijd ibrae.f en peins veel aan on.s"
Eindelijk ;moest ze "fan laten gaaln... Vacier
stapte mee naar het dorp, waar nu de reizigers
voor Anrerika samen kwarnen.

Allen waren op hun post. Daar was Maarten

-
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Paaie, netjes gekleed als een heer, zeer opge.
\^/onden, schimpend nu op de lage loonen hier"
hij, die nooit ernstig gewerkt had.
Vader Vereeke had geen nieuwe kleeren. Zijn
Zondagspak, al jaren oud, was nog eens nagezien, wat versteld, maar dit kon de sporen van
sleet niet verduiken. Zijn dochters Marie en Farilde, waren kloeke meisjes. Ze zaten bij een stapel pakken en babbelden nog druk met kennissen.
Hun broer Fons stond daar ook.
Bernard Vincke hield zich kalm. Er lag vastberadenheid op ziin wezen. Maar dan maakte hii
zich boos op Maarten Paaie, die kwaad sprak
van zijn land.
Zwijg nu met uw onnoozelen pr"u snauwde
hij den babbelaar toe" Vlaanderen ligt
me nauw aan 't harte... Ik vo.:l dat nu.." Ik weet
het ook wel, dat er hier veel armoede is, en daarorn ga ik er uit. Maar 't is niet noodig op Vlaanderen te schelden. Moeder ligt hier in Maanderens grond begraven nevens vader... en ik zal
veel aan mijn vaderland peinzen ginder...
* En ik niet! beweerde Paaie.
Wie weet hoe rap ge eï weer terug keert!
- Nooitl
-Daar verscheen Dries Lowage, fier als een
hoofdman
AII ready... allemaal gereedl vroEg fij.
It is tijd, we zijn *"u,-
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Hij gaf nâar alle zijden hanclen. Er werd druk
gegroet, geroepen en geweend ook door familieleden. De ernigranten namen .le pakken op.
Saluut allemaal! riep Karel Vereeke. Ik
- heel mijn familie mee!
neern
Maar hij keek toch nog eens naar het herkhof
waar zijn vrouw rus'tte. Wat hadden ze samen
gerarroet! De 'kinderen 'moesten een beter lot
hebben.

Dat manneke is toch te jong, zei een vrouw.

- willen zijn ouders hem laten gaan?
Hoe

'Wallaais.
Ze wees naar Jan
Jan hoorde het niet. I-lij kuste zijn vader.
Z"g moeder nog eens goeden dag, snikte
hij.
Ja... God zeger,e. u, jongen.
-Vader
gaf hern ôen kruisje. Hij liet zijn zoon
vertrekken uit liefde.
Het gezelschap begaf zich te voet naar Roese
'lare. Er werd weinig gepraat. . Nu en dan riep

rnen een groet naar een kennis op den ahlcer.
't'Was een lange weg' naar Roeselare. Einoelijk zag men den Sint-Michielstoren dichter bij.
't lVas een heel gesleur aan de pakken en valiezen.'
Dries en Vien waïen voorop. Eindelijk kwa
men ze in de stad.
Recht naar de statie, beval Dries" In geen
herbelgen plakken!

-11
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Ik heb toch dorst, ibewe,:rde Paaie.
- Doen wat ik zeg! klonk het terug.
- Dries Lowage moet niet peinzen, dat hij
- mijn baqs zal zijn, brornde Paaie tot Fons
ginder
Vereeke.

Maar hij weet den weg en wat zouden we
- zonder hem)
doen
Bah! ik zou me rvel heipen; ik heb nu nog
rap- Engelsch geleend"
Is 't waar?
- J., en 'k zal voortdoen c'p het schip, ik heb
- boek rnee. Ze zullen me in Amerilca niet
mijn
bedriegen.

De trein voor Brugge stond klaar. De ernigranten stegen in.
Nu zijn we weg, zei Fons Vereeke.
-Jan keek nog eens naar den Sint-Amandstoren
.'lie voor'bij schoof, dan naar Sint-Michiels... Hij
clacht aan de markt, 's Dinsdags te Roeselare.
Maar dan rees rnc,eder's beeld op. Jan drong
zijn tranen terug.
Eerst te Lichtervelde, dan te Gent moesten ze
overstappen. Dries tr-owage zei dat ge hier nooit
een half uur achtereen in een trein kondt zitten,
in Amerika wel drie dagen.".
In 't lanc{verhuizershotel te Antwerpen oveïnachtten ze.
pien avond in de volle 2aal, waar ook Duit-
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schers, Polen, Russ."t en Roem.nen lagen, kon
Jan niet in slaap geraken.
Hij dacht aan huis... o, hoe, innig zouden ze
't avondgebed tot zijn intentie gelezen hebben!
Hoe lief had hij ze allen !
Den volgenden rnorgen slcnterden de reizigers nog even door Antwerp:n. Dries l-owage
zei telkens dat ze in Amerika nog wel andere
oogen zouden open trekken...
Jan schreef nog gauw een bi'iefje naar huis.
Te twaalf uur rnoesten ze aar\ boord zijn. 't
Was nog een zeilschip. Dries i.conde hier thuis te
z-ijn. Hij zocht de slaapplaatsen op, liet er de pakken en valiezen zetten; hij wees de eetzaal.
Dan keerden alien naar het dek terug. Ze
leunden over de verschansing. Reizigers kwamen
aan ,boord. Koffers werden nog steeds aanget'oerd. Jan herkende de zijne. 't Leek hem zoo

zonderlijk dat die koffer,.verleden week door 't
boodje naar Roeselare rmeegenomen, nu hier
verscheen.

Op de kaai en aan boord 'arerd veel geweend.
Er hadden roerende tooneeltjes plaats. De loop.
planken werden weggeschoveri Men zwaaide en
wuifde, riep en schreeuwde. IJe bor:t voer af.
Jan zag alles voor hern als in een warreling.
Zijn blik reil<te verder dan Antwerpen, heel tot
aan it eigen dorp.

-"* î9 *.-

Vader, rnoeder, broertjes zustertjes, prévelde hij.
O^ wat had hij ze allen lief I

iv.
De kleine karavaan reist over de wijde, een't trs een rij ruwe \vagens, door ossen
getro'kken... Twee karren door wijten 'bedekt,
dienen tot verblijf. In de eene zit Karel Vereeke
met zijn zoon en dochters en Jan, en in de twee'
de huizen de mannen. Op een anderen wagen ligi
landbouwgerief, zaaigïaan, met voedingsmiddp!en, gemeenschappelijk bezit. Eenige koeien en

zarne vlakte.

Dssen loopen mee.

Zoo begeven de Vlamingen zich naar de pra!
rie Ze hebben dit alles in de laatste stad, waat ze
verbleven, gekocht. Dries l-owage had o,p een
bank geld geleend. De overigen hebben diepen
eeibied voor hem. Geld verkrijgen voor zwervers, die niets bezitten dan hun armen en spie-

Maar hij vertrok met hoop en moed.
schip'in volle zee.
Den volgenden dar wffi

I

ren. dat is knap gedaan.
Amerika viel nu toch tegen, Ja, te New-York
haclden allen groote oogen opgezet. En elders
ook nog wel. Maar nu de einrLelooze vlakte... ze
scheen de gevoelens neer te cirulcken.
'Waar moesten ze trtr eigenlij'k zijn? D,at wist
alleen Dries LoWage. Hij was een tijd afwezig
gewêest en hacl voor ieder land gekocht aan klei..
nen prijs.
We zijn eigenaar! schertste Vermeire. We
- naar onze proprieteit. En Dries zegt, dat we
gaan
meer land hebben dan de baron.
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Ze hadden al kolonies gezien en ze wisten een
beetje, hoe 't hun zou gaan. Maar nu zagen ze
voor zich niets dan de naakte. wijde vlakte. En
rrog moesten ze voort.
Paaie had wel gevraagd aan Dries, waarom ze
hier niet'konden beginnen.
Omdat we geen slecht ,maar goed land
moeten hebben, antwoordde I-owage. En als ge
het nu al beu zijt, kunt ge teïug keeren.
Dries Lowage was kort van stof. I-lij leek hier
heel anders dan in Vlaanderen. Eehalve Paaie,
hadden allen ontzag voor hem Wat zouden ze
zonder Dries beginnen?
, Er was hier geen weg meer. De wagens hobbelden over de prairie. Karel Vereeke begreep niet
wat er van worden moest... Maar Fons zei dan,
dat Dries wel wist waar hij hen bracht.

Voort trekt de karavaan. Nu begrijpt ieder,
waarom Dries hier niet blijft. Na het stekelig gras
volgt een vlakte van zand. Er groeit niets, geen
struih, geen 'boom, zoover dr: blik reilçt. En dat

is heel ver, want geen hindernis stuit het oog.
De wereld is toch groot, zegt Vereeke.
- Als Lowage maar den weg kent, twijfelt
- voortdurend.
-Paaie
Vermeire 'blijft geestdriftig. Flij heeft een onbegrensd vertrouwen in den aanvoerder. En hij
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denkt aan 't beloofde land, ziin eigendo,rn, meer.
dan de baron er bezit.
. 's Avonds maken ze een vuur. Dries heeft op
een derwagens brandhout mee. Hij denkt aan
alles. De koeien worden gernolken. De rneisjes
koken pap. En rond het vuur eet men.
Ze rnoesten ons van thuis hier eens zien
zitten, zegt Vermeire dan, denlrend aan het dorp.
Maar ze kunnen wachten. 'We kornen wel eens
terug in een ,lçoets van Roeselare, als groote heeren,.., En dan trakteer il< al de oudjes uit 't gods.
huis.
Na de zandvlakte bereiken ze weeï prairiegras
clat wuift in den wind. Dries maant tot geduld
aan. Ze zijn er nog niet. Drie dagen nog.
Eindelijk op een avond zeg't Lowage:
\Ve zijn er... Hier is ons land... we zul,len
't morgen
verdeelen. En dan begint ieder seffens
te ploegen. En daarna zaaien. En we maken huisjes van leem en hout.
Toen riep Fiel Verrneire uit:

* Morgen... ho, 'k zou nu al willen den os
voor mijn ploeg spannen. [Vtrijn handen jeuken
om te werken...
Dries is tevreden dat hij zi;n compagnie toch
tot hier heeft meegekregen. Alleen had hij niet
naar de prairie lçunnen gaan. Daarom haalde hii
volk uit Vlaanderen.
Dan is het stil om het vuur,
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Bernarcl Vincke is naar een der wagens ge.
gaan. Hij haalt zijn harrrnonica. Hij had
die te lief
om ze achter te laten.
Even denkt hij na. 'Wat zal hij spelen) En dan
.barst
de Vlaamsche Leeuw los. Fier klinkt het

Iied over de barre ongerepte vlakte. Ginder is
niemand om het te hooren. In de verte blaft alleen
een prairiehond, opgeschrikt door het ,rr""*d
geluid...
Ze zullen hem niet temmen,
Zoolang een Vlaming leeft.
_
zingt
luidkeels *"". OoËd.,nder"n stetn.[an

men in.

: Toe speel nog een beetje, vraagt Farilde.
_ En zaoht en teer ,rr, *."rooedig
-o zelfs ruischt
het:
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief,

Mijn Vlaanderen bovenai...
. .-Jun _krijgt de rranen in de oogen. Hij heeft
Vlaanderen zoo lief- En hij zic-r h-"i plots
iiggr",
met zijn sterk verdeelde akkeor, *Àt ,ijn Joo,
!oome-1 b-elijnde wegen, zijn paj.n door de velden, zijn beken, *"i d" tor"rrtj"s .r, m"lens,
du

hoeven en boomgaarden,
-"i a. Onze Lieve
Vrouwtjes uun dJ,boo-Éro-""
f.lraf*rj* Ë;;;
de wegen... Era rnet de wi"g*l"nie oogsten,
de
vlasgaarden, de malsche w.ijun, Jt wuivend
riet
aan de grachten..
En hij zier vader

a5l*,

ep broers

"r, =,rr.

jes, Ja, môrgen begint hij. .. tootgen aan 't werk
en daû gewroet orn ze allen te halen later.

V.

'

t,t

Wr" volle Zorner nu. De Vlamingen hadden
een stuk ,prairie ontgolrnen en reeds graan gezaaid voor hun eigen gebrui}". Het stond daar

Veehelovend. Aan de beelc graascle het vee. Allen woonden in rblokhuizen en vooï de rnaaltij
den kwam nren samen in een grooter gebouw,
dat nog ruimer moest worden, en als schuur en
ivinterstal voor het vee zou dienen.
'Waltraais
woonde bij de Vereelçe's. Dries
Jan
Lowage vond dat beter. Jan kende de Vereeke's
irrrrrers zoo goed.
't Was avond nu. In de rrerte naderdè eeir wagen. Dries en Vien waïen naar de naburige stad
geweest om allerlei waren en gereedschap. Dat
was een reis van twee weken, Nu keerden ze te'
ru,g. En blijde werden ze begroet. Ze badden
ook ibrieven mee, daar afgehaal'd op de post.
Nieuws uit Vlaanderen. Dat lvas een vreugde!
Jan kreeg ook een brief . FIij ontroerde... Het
krornme, grove 'geschrift van 'moeder. Maar
welk een liefde s'traalde uit clie woorden. Ook va'
der had een paar bladzijden I'ol geschret'en. Ze
woonden nu in een huisje. Vader had voortdurend werk. Moeden was veel beter. Men raakte
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doot d" moeilijkheden. 'IUetr. clrie maal las J.n
den ibrief over. En de Vlamingen vertelden el"
kaar de tijdingen uit hun brieven. Maar rnen
ging vroeg s apen. Er moest eilçen dag hard ge'
'Was
nu tijtl om de schuur te
werl<t worden. 't
de oogsttijd. Daarna
ù<wam
voltooien. Straks
werd het Winter en die woe'dde hier streng. Men
moest in een rraburig ,bosch ook een grooten
vooraad hout halen als brandstof"

's Morgens was ieder op post.
Weer een warmen dag, zei Vereelce.
- Vader ge moogt zoo veel niet werken, zei
Marie.
-- Och, ik kan er nog tegcn, i<ind... Ik ben
taai. 'We rnoeten met den \X./inter gereed zijn.
Dries heeft het me uitgelegd. Iir kan wel tegen de
hitte. In'Vlaanderen was ik een van de felste pikkers" En ik heb den oogst ook afgedaan in Frankrij'k. Daar was 't nog wat anders dan bij ons...
Jutr, zei Vereeke. nu weer nieuwe moed,
hél- Ge hebt goed nieuws van huis.
ja, sprak de knaap,
-JrnJ.,
hield veel van Vereeke, die vroeger zijn
ouders hielp en nu als een vader voor hem was.
Ook de anderen verschenen uit hun hutten.
Fiel Vermeire stapte naar de beek om een bad te
nemen.
De rneisies sneden het brood voor 't gemeenschappelijlc ontbijt. De Lowage's haddeir uit de
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staC
""T;

esr nieuwen voorraad koffie meegebraiht'
was voor
D;i-;; h.rt ltg een vaatie bier' DatMen
moest

trlen Zaterdagavond

en den Zanàag'

zuinig zijn..
De eroeP at buiten'
vroeg
Wittàtt we aan 't werk beginnen?
f)ries.
ze vreesden
En allen tel'etl dadeliit< op' 'maar
reeds cle blalcerende zon'
Dat h.t ""1"k* regende' 't zeu deugd
- zei Vereeke tot Vincke'
Joen,
en
._ Als h.t maar niet te geweldig neerplast
veranhebben
ott"rr-oogst v",ni"lt' Maar !a' we
noodig.
Jering
-t
moest eerst
l"d", b"gon aan ziil taak' J"tzeer
tevreden
Dries was

"";;;;;J;;-.,itdo""'
over
-'fu hem.
was de hitte geweldig'

De mannen
middag
'Wii
aten weinigDries'
1331 ons wat langer Ïusten' zei
wat Ïanger voort doen'
- rr.rravond J""
"ttt
"*ï';j'";;;;
"rrtl"n
ilkbâu' o* dat besluit' Men sliep
in de schaduw der hutten"
voorbii
't 'Was tr, t"t"'^ u'n to*t' de noenrust kostelijheelen
was floot Dries' M;; mooht den
was zoo veel te
ken namiddun "iuf "erslapela-Er kwam' Ieder
doen, eer.de l'*;; ;;;";;" V'iinter
en

D" *"i'je* 11P"t naaiwerk de
voor

""ft".t^.-a"'
Ë;;"ffih-,,"î;aîu.Lr''
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zi1 zoryden

gansche huishouding en het vee.
Traag kroop de tijd voort. D" ,on

.
-.t, brandde op
de zwoegers. De vLakte
r*r,
Maar niemand kloeg. Fi.l""tV;;;eire floot
";;-;;;zelfs
.nu en dan een deuntje of maakte
een grap.
Hooger rees de uih.rrrr, a" U"ÇU.ts voor ,t
-frii
guur seizoen. Vereeke.hijgc{e ,o-"Àr.
nA"",
rvilde zich niet geven ,oor-à" Iaaiende
zon. Men
mocht hem geen ouden kerel noernen.
Hij was
van een taai ras. plots uitte hij een kreet, ""Ët
-.le armen in de lucht en viel
";;r.V.r*.ire.
Dries, Dries ! schreeuwd*
-Dries Lowage was
daar al.
-- Eeri zonneslag I zei hij ontsteld. pak hem
op-gl draagr hem in de hut i" d. koelte.
'Wat,moesten
ze doen? Ni"rrrunJ wist het. Vermeire meende dat. water zou helpen. Hfi
,"l.pt"
een emmer vol uit een ton, en smeet
het over
"'"'
Vereeke. Fons knieide ,bij ;tj;
";il;-rr""i."
Jan liep naar de beek.
Farilde,
Marie! schreeuwde hij, en maakte
.::
wilde gebaren.
Hij vertelde dat hun vader ziek was.
O, iets met vader! kreet Marie.
- Een ongelurkl
gilde Farilde. En geen dokter
hier...
't Gelaat van den lijder kreeg nog een
wondere uitdrukking.
'1 Is de dooci! fluisrerde Vincke.
-2'3-

Q, vader, vaderl snikte Fons. Ge moogt
- sterven...
niet
$1srvsn! riep Marie weenend. En geen

dolcter...
't [s de dood, herhaalde Vincke. Ik heb dat
Cikwijls gezien.
' Even was er een drukkende stilte...
Marie knielde neer en bad luid het Onze Vader.

Ieder kwam onder diepen ernst. Jan weende
aan de deur.
'1 Is gedaan... 't leven is er uit, zei Vincke.
Een zonneslag, dat kan in eens uit zijn. En 't is
hier zoo. J., tt is wreed... rnaar wat is er aan te
doenl

Ieder was onthutst. Aan zoo iets had men nooit
gedacht.
L.g Vereeke op zijn,bed, zei Dries Lowage.
-In den nacht maakten Vincke en Vermeire de
kist. En om de hitte moest de begrafenis den volgenden dag tegen den avond ge{reuren.
De mannen traden buiten. Allen hadden hun

Zondagsche kleeren aan, waarin ze vdn Vlaand'eren waïen gekomen. Ze droegen die voor den
eersten keer, hier op de prairie..i 't Was ter eere
van Vereeke.
-- Marie, Farilde en Fons Vereeke, nu is het
oogenblik daar om vader te begraven, zei Dries
I-owage.
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Farilde begon luid te weenen. Ze wrong de
handen. Marie bleef }clamer. Ze knikte instemmend.

Willeil we allen nog eens naar vader gaan

- stelde
zien?

Dries voor.

Ze traden in de hut. De L'-rwage's hieven hetdeksel weg. Jan sloop ook 'binnen. Hij stond van

achter. Men las dan een gebed
Is het met de toelating rler familie? vroeg
-Dries, zooals rnen in Vlaanderen deed, als het
triestig oogenblik aanbra'k orn den overledene uit
zijn woning te brengen.
J., antwoordde Fons.
- Dan gaan weg.
-Dries leidde de meisjes en Fons buiten.
De dragers stelden zich voorop. Dan volgden
Marie en Farilde en achter hen Dries bij Fons.
Verrneire droeg een kruisje vùoï het graf.
Spoedig was men bij het graf achter de schuur.
De drie kinderen barstten iri tranen uit. Dan
zonk <ie kist neer.

Dries stond aan den rand der groeve. Zijn

gij niet. Ôp .rw werk zijt gij gevallen. lVe zullen
dat nooit vergeten. Als we geen moed voelen,
gaan we aan u peinzen en weer kloek voort
deien. Uw kinderen, Karel, zijn nu onder onze
zorgen. Allen voor één, één vr:or allen!

.- J., sternde Fiel Vermeire toe, wien

de traneir over de wangen rolden.
Wij zijn samen gekonr.'n, Karel Vereeke,
en nu zij't gij van ons weg. Maar de kolonie bestaat en we zullen voor uw krnderen uw plaats
vervullen.
't 'Was de eerste rede op cle prairie... en zc
steeg uit een oprecht hart.
I)ries trok zich terug. Allen trceken nog eens in
't graf ... Een brok aarde rolde naar beneden en
bonsde op het hout...
Vader, vader toch! gilde Farilde. Nooit zul"
len wij u meer zien!
Zebeet in haar zakdoek. Ze beefde van smart.
Fiel Verrneire en Bernard Vincke vulden het
graf. En op de terp werd het kruisje geplant.
' Allen baden geknield. Toen gingen ze heen.

handen beefden zichtbaar.

Karel Vereeke, sprak hij, ge waart een
mensch, een goede vriend.
Ieder kreeg reeds bij die woorden de tranen in

braaf

de oogen.
,

Karel, ge hadt zooveel rnoed, vervolgde

- Als ik u vroeg rninder te werken, wildet
Dries.
-30-

Den volgenden dag rnoest ieder weer aan het
werk, Tegen den rniddag verduistenie de lucht.
Een zwaar onweer brak los. En dan viel de regen
bij stroomen. Jan zat dicht bil' Dries. Hij was on-
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d"r d"n indruk. De bui hi"ld *"1: twee urir ââtl.
Toen regende het zachter.
Het graan lag plat.
Het zal zich weer rechten, zei Dries.
' J.r
- woonde nu bij Dries en Vien. Hij dacht
veel aan Vereeke. Maar nu zou Dries hem meer
onder zijn hoede nemen.
Jan is tien keer zooveel waard als Paaie, eei
Dries tot Vien.
De jongen werkt als een man.
- Ja. Ik zal hem aan eigen land helpen. Hij
zal-zijn weg wel maken.
's Zondags las Marie uit haar gebedenboek
voor en allen luisterden. Daarna zat men bij de
beek te praten. Ieder voelde wel de eenzaamheid.
Maar in de wee'lc verzette het werk de gedachten.
Dries zou het volgend jaar nog eenige Vlamingen doen komen.
Vader en rnoeder ook? vroeg Jan.

- Doe maar uw best, sprak Dries. Als ge
voort werkt lijk nu, krijgt gc eigen land en ja,

'dan schrijven we om uw familie.
J.tr hield zich aan dat blijde vooruitzi,cht vast.
En moedig arbeidde hij elken dag weer.

EINDE.
Lees het vervolg in het volgend boekje Nr 357.

