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Bert Spanke woonde in dc bosschen van lllnrriv-
berg, niet r;er van 'Westerloo. Hij rvas getlourvrl en

had een kindje, dat nog in c1e *ieg lag. trn 't rontle
rvist men rvel, clat Mcla, zijn vroll\\r, meef werkte
tian Bert zelf. Mcla bebourvde het siukje lanc1 en uiug
nu en dan met eieren naar cle markt te Àarschot. 'lii
zorgde voor de geit en de kouiiuen. Maar Bert. zri'ier{
het liefst rond en zat c1.ihn'ij1s met :rlierlei l*erels in
lrerbergcn.

Op zekeren clag krvam cl- ccn meisje van een .faar'

of trvaalf het huisje binnen .gcstâpt. Bert en Mela zaten

te eten. Het meisje had ecn pali in clc iiand- Ze lieel. ver-
'legcrr.

- Wie rve daar hebben ! riep Bert uit.

- 
l{ar.rda, rvat komt gij doeni' vroeg Me1a.

- Moecier'is doocl, sprak het meisie.

- \1,721, is rru, moeder doocl I riep Bert Spanke ui1.
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IL urist er niets van,

- Ja, moeder is gisteren begraven...

- Is te dan verongelukt? Ik heb toch niets van

hi:u' .4ickte gehoorcl.

- llaan<lag hacl nroecler clen hceicrr dag gewerkt

op 't lalld van boer I(aurve' Ffet \\'as erg koud'-' 's
Arionds is rnoeder daar neergevallen. Ze lr'as a1 een tij<l

ruiet goeri. în'ee mannen hebben moeder thuis gebracht.

l\{oericr kon nièt meer spreken. Ze is's nachts gestorven.

Net eu Trierr uit de geburen waren er bij. trk nrocht toen

bij \rtt blijven. N{aal nu zei ze, dat ik naal u moest

gî.3"n...

- 
( jm bij ons te rvonen?

- 
To

- Die Net kan gemakkelijk praten, hernam Bert-

Zc zav. Trr:ter met u llaâr den burgemeester gegaan zijur'

Ge lrel.,t geetr ouders meer, ge zijt een wees en de burge-

niaesi.er r-an Walbeke moct \ioor u zorgen.

- Dan zal ik naar een gesticht gezonden worder:.

Err ,lat .*'i1 ik niet ! verklaarde Manda.

- $,riilen, willen I Ge hebt nogal veel te willen,

cl;; o-e al-cen staat ell atn ztjt...

- Laat }Ianda hier blijven, zei l\Ie1a. Zij is toch

het kinci çan uw zuster.

- Een zuster; clie nooit nâar me otlzag I

Celir-ra heeft heele dagen moeten slaverl en wroe-

ten. Ze verloor vroeg haar man. Ze had geen tijd om

bezoel,:.-n te cloen. En dan zoo ver \ùeg". Zijt ge te voet
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gekomen Ilanda?

- Ja, tante. Ik ben om 8 uur vertrokken.
'-_ 't Is vier uur van hier...

- Ze hacl zeker eeu koets mocten huren, spotte
Bert Spanke. En dan mij clen koetsier laten beta-
len.. .

- Zet u, Manda en eet mee !

- Op een maal eten za\ ik ook niet ziein, hernam
Bert. Maar clag aan dag zoo'n meicl den kost geven-",
ge doet, of r,r,e rijk zijn.

- Vfanda zal 'werken voor haar kost, hier en bij er:n

ancler en ge moet er dus niet over zagen.

- Goec1, goed... We zuilen dan maar afrvactrten
hoe 't gaat. Wel, zoo is mijrr zuster <lood ! Dat is lap
gegâan.

Bert scheen er niet bijzonrler br:rlroef cl onr te

r,tJu.

- 
l'Ianc1a, u'at helri:eu de gcbrlreu nrct de nrerrheis

gerlaan? r'roeg h:lj aan zijn nichtie.

- 
De notaris zal ze verkoopen e1r llret het p:c)d dcn

rçirrliclier betalen e1l nog atidere trrenschen.

- 
[[n, zoo, moeder haC schrilt'leii I

- 
lloecler is yerlerle:r :r-intcr lang zieir geweest, tot

aarr clen zomer. Ze kon niets vertliencn.

- 
En u;at l<unnen die meubeltje opbrengen ?

rtroeg llela. Een paar versletcn stoelcn, een wâ,9s-€'-

lendc tafel, een kranrickeli.il,: l<astje, een paar stroo-
zakken...
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- lùec:io een kasteel was het bij Celina niet
r\{rrnda, ge hacl oqs kunnen laten .rveten, dat L1\,v moe-
dcr- dood uias. fk zou naar de begrafenis gekomen
/,tJt. Ze tiias miju zrlster. En ik ken mijir ma_
nieren.

* Het lrincl heeft zoove( niet gedacht, sprali
I\!.c l; r "

- Ik i:acl zooln verdriet, zei jVfancla.

- 
( )e zjit nu hier en ge kuut hi,_r blijven. hernam

Ber:t. ()c: viioiclt deftig Mela. Ge hebt nL1 ee,1 meid, ge_
lii li bocri' \rercr'isse. . . De me'schen zu1len eerbiecl
voi,)j' 11 ltebirt::.

- Zv'i1l'. met u\r'e flauu,e pt,aat! Ën ik mag wel
waï huip kriigen, wa''eer mijn verlt zoo 

'eel r.ente_
tri.-'r't,..

- Een steek op mij ! Ik lian meer verdienen dan
nii-.t olr een voorschoot lancl te rvroeten, clat weet ge
'tttCl.

I{et rç'as voor }Ianda geen prettige intrede bin_
nen het huis rvaar ze nu wonen zor7. Ze had, hon_gi'j" en at met graagte. Daarna zei tante Mela
d:rt ze haar zondagsch kleedje moest verwisselen
voor het r'laag.sche, dat in ,t pakje zat. Bn tante
beker:k, iirrit l{anda nog meegebracht hacl. ,t Was
nit"t vr:el..." Ëen beetje versleten en gelapt onder-
goed,

Bert spirk dan weer met zijn vrouw.
* fk gri eens flaâr n4anda,s dorp, zei hij. De ge_

tneente moet voor een wees zorgerr. Ën de burgemees-

ter kan me dus jaarlijks wat betalen, als wij Manda in
huis nemen.

- Ja, probeer iets toe te krijgen. Ge houdt u arnl,
hê.

- Morgen trek ik er op af.

Dien middag reeds ondervond Manda, dat ze hier

har<l zou moeteu u'erken. Maar ze deed dit liever
dan flaar eeû gesticht te gaan, a1 rvist ze îiet, wât
een rveesinrichtillg* was en zov ze er beter ge\Meest

zijrr.
ts Arroncls m.ocht

een zolclerkamertje,
zacht.

- Ze hoorde oom

Bert ging <lau heen.
af?

Manda werd doezelig en sliep in.
Den volgenden morgen rÀrerd ze al vroeg g-ewekt. Ze

keek verbaasd rond. O, ja, ze woonde nu bij oom Bert
en tante Mela, bij den Blauwberg.

Toen ze beneden kwam, zateî.oom en tante aan

tafe1.

- 
(6rn, kind, smul maar mee, zei oom, welgezind.

Er is iets fijns nu !

Manda zag dikke schellen hesp op een bord.

- Bij moeder kreegt ge dat nooit, hé? vroeg
Bert.

ze vroeg riaar bed. Ze lag op

dacht aan moedcr en '"veenrle

en tânte samen spreken. En oom

Waar trok hij zoo laat nog op
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-- Ncell...

- Wij eten ook niet a1le dagen hesp, maar nu
tracteer ik... Ge behoeft clat buiten niet te vertel-
len, hoor. w-c moeten cle menschen niet jaloersch ma-
ken.

't Was een heeriijk ontbijt voor Mancla. 't Leek n'el
of oom en tante rijkc mcnschcn lvareu. \lutaarom bromcle
oonr Ilert gisteren clan over haar komst?

Na hàt eten noest l{atcla rnct het kindjc spelen.
Ër krvaru ccn nran aau de cleur. Bert giug buiten bij

hem. Ze stonrlen even tc fluisteren. Toen ging die man
tt cer heen.

Bert riep zijn vrourv. Beiden stonclen dan een tijdje
aan clcn hoek van 't bosch te kijken.

- Wat doen ze vlecmcl I dacht \Ianda, die hen cloor
het raam bemerlite.

Oom en Tantc kr'r,amen vlu.q' in Liris.

- Konr, Itlanda, \1'e !,-aân naar 't velcl, zei tantc.
Rnp... ik lieb haast. Lcg't l;ùrd iu cic u'ieg... Talm
niet I

Mancla gehoorzaamcle. 't Ireek l'e1 of tante de

vlucht nam, zoo maakte ze voort.
Bert Sparike haaldc uit de kas tu.ee hespen, een die

rrog niet aangesueclen \râs en een, l\raarvan ze dien mor-

3cn.gegcten hadden.
Hij verborg ze onrler clen stoozak in cle rvieg, leg-

rle 't f incl lvecr lleer ëu troii c1e dekeutjes ieclrt

- Ze lnos',en 1.:omcn, zei hij bij zich zelf. Al1es is

in orde. Toon is cen brave jongen' om me in te lichten'

Hij floot een cleurrtje'

Tante en Manda warer niet meer fe zien' Ze werk-,

teûdusnietophetstukjeland,wantditlasvlakbii
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het huisje. En elders bezat Spanke geen akker.

't Kinclje in cle r,r'ieg r,rroelde rvat.
Bert loerde door 't venster.

- Daar zijn ze, mompelcle hij. Ik vern'achtte u,
heeren. Ge zult mij niet verschalken.

Hij begon ciruk te u'iegen en .zong er bij Er u.er,l
op cle cleur gebonsd.

- Llinrren ! riep Bcrt, en hij zoug voort:
,, Slaap, kinclje, s1aap,

,, Daar buiten is een schaap ",
Tlvee gendarmen tr:aden in huis.

- Spanke, \,ve moeten hier eens overal zoeken, zei
ceri vân hen. Ge zult u er niet tegen verzetten.

- Naar wat zoeken, heeren vroeg cle man onnoozel.
Hebt gij iets verloren.

- Naar hesp zoeken u-e.

- H'esp? Ge doet me't watel in clen moncl komen...
Dat is kermiskost en dan nog' voor rijke menschen. Waar-
om peinst gij clat een ârme rvroeter als ik, hesp in huis
heb? Op mijn bruiloft heb ik er gegeten.. naclien niet
rneer. IIesp in mijn huis ! Waarom rlenkt ge clat, hee-
rett ?

- Omclat er gaistcravoncl tn'ee hespen en eeu paar

.groote stukken spek bij boer Vercn'.isse gestolen zijn.,.
I\fisschien vinclen .uve het speii ook.

- En gc houcit nrij -7661 clcn dief ! Ik heb nog nooit
in 't kot gezeten.

- Er zijn er meer, clie verdienen in de gevangenis
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te ztten elr rlcg vrij loopen... Wijs ons eens heel nn'

huis...
Bert u'as ltog steeds aalt 't lviegen.

- Ê[ss1s11, hernam hij, mijn huis is 't kasteel niet

van clen graaf vatl Westel. Ën ge hebt het gauw door-

zocT'rt. Kijk dus maar overal. Ik uroet wiegen. 't Kin<l is

lastig. lVIijn vrous' n'erlit op 't veld. 't Kintfie is nu haast

in slaap, n'raar houcl ili op rret wiegen, 't begint weer

te' schreettu'en.

- 
Ih za,l n'cl eetr beetje rviegen' sprak een del gen-

clarrnen. Ga gij dan met mijn kameraacl rond.

- 
Zoo is 't ook g'oecl, zei Bert. En meent ge nu hier

hesp of :;jrgk 1. r'in<len?

De tafel \\:as goed opger-uimc1. Van het smakelijk

ontbijt zag me1l gcen spoor meer.

Ëen cler geuclannen schommelde de.u'ieg. En de

an<lere liet cioor Bert a1le deuren en kasjcs openen, ook

<.r1r zoldcr cn in 't schuurtje.
Er u'erd uiets van 't gestolene ontdekt.

- Ge hebt verloi'etl moeite gedaan, heerett, zei

I3ert Spanke. Straapt het kind? Ja, 't is bijna weg' Ik zal

toch nog een beetje voort rviegen. Maar heeren, wâârom

houdt ge mij voor een dicf?

- Ge rverkt bijna nooit, antrùoorclde een der gen-

darmen. En toch Jeeft ge er goed van..'

- Zwart broocl eq aarclappelen mel aziin'

- En veel bicr drinken in de herbergen. Dan zijt
ge bij 1na1111e11, clie geen goeclen naam hebben' Gister-



-10-
avontl hebben ze u met een van die gasten dicht bij Ver-
cruissels hoe'ire gezien.

- Bij cle hoeve... maar er toch niet binnen. En
bij de hoeve zal de boer geen hespen leggen? Irlv zoe-

ken hier is verloren moeite. Och, sommige menschen

Sp/ekerx gaarnê l<waad van mij. Kiljkt reens iri hun
huis, heeren, w-ie weet, wat ge daar vindt..

- We zu11en toch op u letten, jongen, verzekerde
een der genclarmen. 'We weten, clat ge èen slirnme ka-
poen zijt, maar ôok zoo .een laat zich wel snappen.

- Zeggen is gemaËkelijk. De rechter vrâagt ge-

lukkig naar bet'ijzen... Wel, wel, bij mij hesp komen
zoeken, ik die al blijde zou zijn met een afgeknaagd
hespenbeen. Nu, heeren, ik ben daarom niet kwaad.
Ieder kan missen. En gij hebt u schromelijk vergist.

De gendarmen vertrokken. En Bert Spanke barst-

te in lachen uit.

- Ia, ik ben een slimme kapoeu, zei hij vroolijk.
Irtij hebben ze niet gauu' vast !

Wat later keerclein rziju vroul' en Manda terug'
Het meisje vond het vreemd, dat . ze met haar tante
maar r,vat rond geloopeu hacl. Waarom zou dat gen'eest

ztlnl

- Mela, 't is gelukt, zei Bert. Ën nog beter dan

rve dacben. Ëen vau de gendarmen heeft de hesperr

gern'iegd.

- Pas ot), vcrmaande de vrou\v en ze \\'ees naâr

1\{anda.

- ll -

- Tut, tut, Manda mag het lrreten. Ze moet gcred

begrijpen, dat ze altijd zal zr,vijgen...
Bert verteide nu a1les van het bezoek der genclar-

men.

- Ze zochten de ltespen, hernarn hij en ecn vall
hcn heeft ze gerviegd I ltra, a1s mijn kameraclen dat
hooren zullen ze pTezier hebben I

l\{anda keek verschrikt van haar oom naar lraar
tante. De r,vaarheid werd haar duidelijk. Oom Bert
hacl tr'r,ee groote hammen gestolen. De gendarmeil wa-
ren gerl-cest. r.istig had oom hen misleid. Hij berocni-
de zich op zijn cliefstal en bedrog. Ën tante 1ac'hte

It lEc .

' I"fan en vrou\\- haclclen veel pTezier. De heslrcn

rverclen uit de rvieg gehaaicl. Bert stopte ze in eeu

soort rran kcldertje, bij clen haard.

- Gelukkig is 'loon ure komcn verrvittigen. zei
hij. Anclcrs haclclen cle geuclarmen o11s kunnen velias-
sen, toen \l,c aan't srnullen \yaren. Toon zag ze op lrtrn
roncle. En hij ruikt dan, wat er .q€beurl-. Hij heeft
zijn speli aI verkocirt. Een heler is er mee naar Artt-
lvcrper 'Wc1, r,l'e1, ge haclt dien gendarm de hcsl'eri
moeten zien nriegen.

Oom en tante kregen \,veer een vrcoiijlie bui.

- IIoet gij er niet om lachen? vroeg Bert aan

Manda.

- Oom, stelcn is toch slecht... zei het mei'ije.
Ze kreeg, een k1ap.
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* Zie, dat is al om u te leeren, clat ge hier nroet

zrvijgen, sprak Bert Spanke, dadelijk krvaaci. Vertel
buiten geen woord van wat ge hier zjet of hoort, of ik
ransel u dood ! Ge moet kunnen z'"r..ijgen nu .ge bij ons
['oont.

Angstig r,veek Manda achteruit.

- Van den grooten honger komt g'e naar hier ge-
loopen, vervolgde Bert. Ge wilt niet in. een gesticht.
Bn ge begint me uit te maken voor een slecirten rcan:

- lVlanda, ge woont nu hier, ge cioet rvat u'ij ze.g-
gen el1 ge houclt urv mond, sprak tante. Wees btrij dat ge
rleu kost hebt !

- Vercruisse z'u'emt in 't gelcl. Hii heeft vcr:l
varkens en koeien, èn ik zou nog geen t.,\.ee hesl,)jes
mogen uemen. Ze mij gever, cloct hij niet. J)us lrak
ik 2e... IJw mclecler rverkte zich lievcr cloc,cl, l.ri:, r.r-,or

zrrlke boeren ! En clan staat haar kilcl op straat...
I\{anda durfde niets rneer zcg'gelt. Pl,;is \\'Às :e

zeer bang voor oonl ên ta11te. n{aar ze voei'-lr zi<:h on-
gelukkig. Ze rvoonde in een clievenhuis !

Moeder had bijna nooit ovel oom Bcr: ,-1es1trr'r1ir:n.

Nu en dan knam oom Bc.rt eens. Zoo l:crrrlt },[ancla
hem. l\{aar nroecler scirecn niet blij toen met dat bezoek.
Zeker had ze gel'eten dat haar broer niet eerlijk n'as.

De malr, clie aan de deur met Bert .gei,raat hiLd

keerde terug. I-I{j tracl nu binnen.

- Zijn ze geu'eest? \,roeg hij.
, - Ja, ge moet alles hooren ! antu,-rorc'ldi, Bert

Spanke.
O, wat hadden

de hespen gern'iegd
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ze weer pret om den ge'itLarm, rlie

hacl, waatnaar zijn kanieraild zocht.

II

Nu .,vrst }{anda, \ïâarom oom Bert tlikuijls 's avon<ls

laat tritging. Ze verbleef hier reeds eenige ';t,eken ,lti
merktc, clat er nu en dan gestolen waren l,rintrel ge-

bracht werden. Ze vond dat vreeseiiik.. Zt rr-c,oncle in
een clie'zenhuis. Taute lfela n'as iook .chirirlig. 7'e

hielp het gestolene verbergen.
Manda hacl r'r,eg u,iilctr gaan. Maur ryaalhcttr?

(lom rvas naar haar dorp gerveest. Eu Sies, de vtrltl-
l'achter, irâs van gincler naar hier komen iijken. Hij
zei, dat Mancja bij oom en tairte moest irlijvel . Ret:t

Spanke lirecg cr \vât voor va11 den hurgermeesl.ci:.

't W'as rroor c1e gemeente .gocdkooper clart l'laircla in
eel1 \,veezengesticht te plaatsen.

De burgemeester van l\llanda's geirr:ort.erlorp

scheen zich niet te bekommereir om cle lraag, of hr:t

kincl u'el in een goecl gezin verbleef.

- Ik moet hier blijvcn, clacht l{antla dil<n'i,ils

}'[a.ar ze lcecl er orn. Ze clacht clan ri'zrt tloecler al-

ti jcJ .gezcsrl had ovct- eerlijkheicl.
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't \,Verd Winter en er

den Blariil,berg. De vorst
bitter koud.

kwam veel armoede rond
hield lang aan. ,t Was

Bert en },Iela harjclen echter geen gebrek .Zehaalden hout uit cle bosschen. En Bert trok erdikwijls 's avoncls op uit. Dan keerde hii metvraclrtjes terug.
I)e 1>astoor vrocg. gelci. en levensnrirldelen aanr.r'elgestelcie menscheu en hielp de armen. De nood u,er.dnog niipender.
Op ecn avorrcl begaf de pastoor zich naareerrige hutten. Cp zijn t1lg \\ras 

""r, pri. ,rr",r 
-'^r.r.eirï

nricltlclel qeboncler:. Een pâar ziekln moestcll 11u
r jos .{( irullrt r: \\ or(lelr .

, , Stâ I lilonk hcf plotscling. tllr,, ge1c1 of uu..
1( \'en :

De I)astoor bemerkte een geclaante, die metecir stok zlaaiclc. IIij- hief c1e harrci op.
Ilarn, ri ie ge ook z,ijt, va1 me niet aal1 I Ikben ,rp l\'Ciq. nâar arme t.Ltellschen, spralr hij.

- 
{), ,t is cle pastooi- | klonk hct.

Dr: cjief vluchtte n.eg.
-* iïk lrcrlliocri, ii.le hei is. ... mompelcle clepastoor. Ze hebLten 

. 
me al ctilrn,ijls g.r_.gd, Or, f,iJsteelt. Ik ç-ou het riiet gelooveir. . l,{aâr nu za1 ikl-ret ntoeten gelooven. ,t Is iets voor n.toigcll.

De pastoor legde zijn bezoeken af. I)an giug hi;r;rar dcrr veldr,i.achter.
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* Zeg eens, ik kom u mcc<lee1en, dat het niet
pluis is op den Beekweg, sprak hij. Iemanrl wikle
me daar aanvallen- Hij eischte mijn geld of mijn
leven. Toen hij zag, dal mij hii voor trranclen h;rd,

liep hij u'eg.

- En hebt ge hem niet herkend ?

--- Ik vermoed, u'ie het is. Dat zal ik :lor'gen
onclerzoeken, maar ik licht u a1 vast in, clan kunt
gc ginder eens met de gendannen patroeljeeren..
Ik zou niet gaarne willen, dat een ander er slechtêr
vair af ku'am dan ik.

- 'k Za7 een onclcizoei; instellen. ljr ,,r,ordt i:u
veel gestolen, hernam de ve1c1r,r'achter.

Den r.oigenclen morgen, toen Manda opstcrnd, z.at

oom Bert brood met spek te eten.

- Luister eens, zei hii. I,Ioest er vandaag iemnrrd
komen, die vraap;t of ik gisteravond uit ben
gerleest, zegt ge, dat ik om vijf uur thuis krvam en

n.let t'el \4ras en daarom vroeg naâr" bed ging...
En ge horrtlt dat vol.

-- O. ilq mocht rriet liegen rtan nroec1er I sl:ti'lite
lIanda.

Dit levcn viel haar too r.waa-r.
' Nijdig greep Bert .Spanke het kind vast eu

schudrle het htcn en weer.
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- Zult ge gehoorzamen? bulclerde hij.

- Ia, oom, kreuncle Manda.

- Ge zoudt zeker liever r,,l,illen dat we in cle
gcr';rngenis gestoken .,rrerden ? Vroeg tante.

-- Ncen, neen....
Bert 1eel, zecr ongerust. Maar er krvamen geen

gendarmen. l{a den nriddag vcrscheen c1e pastoor.* (loecien dag, zei hii Spanke, gisteravoncl rvaart
g(: zoo iraastig.

- Ik. haasti.s I

- Ja, toeu .u-c elliaar tegen kn,amcn op cleu
Bt't k rle.q-.

.- 1\{aar-, mijnlreer cle pastoor, ik ben triet op Cen
eicir Beeliu.c.i .qeu,eest.. .. Hoe iaat ?

- 
Ëcil rrur of negen.....

- 
Ili ht'n tc r,iif uui thnis gekomen, ik lvas niet

\1'c1 çi1 ik ging seffens 11aar bed.

- Jrr, 't is zoo nrijnhcer cle pastoor, loog vrouw
Srr,.',rke. \,'r-aag het rnaar aan Manda.

De lrastoor keeli het kincl aan.

- \À'ulli rneisjc is drt? r.roeg hij.
-- l\'Iatrda, cen liiircl vait niijn zustcr, die over

eetrigen tiicl gcstorven is. Ifaar vacler is al lang
doocl e' *it mecleliicie' rrebben u,e c1e kiei'e bij o's
getlomefl. Ze u'ooncle te Wallebeke.

- Zoo, zoo. Gaat l\fanda niet rraar school ?

- 
Ze is a1 tl.aaif iaar. Zc kan goed lezen en

sclrriiven e-n nu tnoet ze mijn vrouw helpen. Maar c.lat
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ge mij op clen Beekn'eg meent gezien te hebben, als
ik hier onder de dekens lag, rnijuheer de pastoor.

- .Spanke, g-e: lvildet mijn geld of mijn lel'en.
Toen ge \rist wie het was, liept ge rveg.

- IVlanda, veltel Sij eens aan miinheer den
pastoor, hoe laat ik gisteren naar bcd ben gegaan,

beval Spanke.
't Kind werd rood.

- Manda is nog erg verlegeil,

- Nggn, mâar Xlanda kan niet
pastoor.

't Kind begon te weenen.

- O, ik ga iiever naar cel1 gesticht ! lireet het.

- Wat is clat nu voor praat, riep Bert uit.
IIij rrer-d nijciig.

- Iloor èens, ik r,vi1 hier niet voor een dief uitge-
maakt \vorden ! raas<le hij. NIe in mijn eigen huis komen
velr,,'ijten, dat ik een baanstrôoper ben...

- Spaurke, g;e loopt hecleniaal mis, jongeu... Wordt
nu niet klrtaacl !

be'"veercle tante.
lie.qen, sprak cle

L1u/ praatjes

clat kincl

- Ga r\,eg ! schrecur'r-dc Bert. Ik heb
nict noodig. Il: ben zoo eerlijl< als gii.

- Ik zal vertrekken, mâar ik neem

ntee-

- Dat zullen we zien.

- Ja, Spankc, it necm l\{autla nrcc, \r-ant gij zoudt
haar mislrandelen, omdat ze niet rvil liegen. Ge hcbt
haar eerr ies voorgespelcl.
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- Manda biijft hier. De burgemeester van Walbe-
ke heeft ze bij ons geplaatst.

- Dan mocht clie man rvel eens beter uit zijn oogen
gezien hebben.

* Wat is er- op ons te zeggen I

- Veel, veel... fk u,as gekomen om rustig met u te
spreken, in de hoop u tot een arrder leven te brengen,
Nu weet ik, dat ge steelt.

- De menschcn liegen...
-- Ik rvilcle het eerst rriet gelooven, Waarlijk,

Spa'ke, ik luister 
'iet ciadelijk naar de ,rr"or"h"r. M"".

gisteravo'd heb ik o'c1e^,oricie', clat gij 
'iet eerlijk aan

den kost komt...
-- Leugens ! ik iag oru vijf rrur ziek in mijn

bec.
-- Neeu, om ltegeu rlur liept ge op clen Beek-

\veg'.

De pastoor nam À{anda bij r1c hand.

- 
IIet kincl blijft hier I tierde Bert.

- Ifet kind gaat mee...
Manda rukte zich los cn liep het huis uit
-- I-ia, ze lil niet met u mee ! spotte Bert.

- 'foch zal ik zolgên, dat ze een andere opvoe_
r.lirrg krijgt, Spar:l:e. Lln denkt zelf na! Err gij ook,\/rollw... Ge iecft beicleir in zonde. God verfoeit dief_
stal.

I)e pastoor'r'crliet cle u.oning. ,t Speet hem, dat
I{anila gerrlucht n':is. rr,faar om detr hoek van het bosch

wachtte het weesje oP hem'

- 
i\{ijnheer de pastoor, lteem me mee ! smeekte

ze. \{oeiler zei altijcl clat ik eerlijli mcest blijven"'
' 

- Ja, kind... Ge zuit nu bij anciere menschen u'o-

11en .

- 
O, laat ons rap voort gaan, anclers haalt oont

Bert mc tetug;'

- 
Wees niet bang I Hij slaat u zeker dikn'ijls'

- 
Hij wilde me slaan, als ik niet loog'

- 
IJrv ooln \\'as gisteravond niet thuis'

- 
Necu... O, hii steelt zoo dikl'ijis' Ilaar ik mocht

uiet ti eg.

En de pastoor begreep, hoe dit orschulrlig kinrl in

clat gezin geleden hac1. Hij nam }lancia mee ttaar de

p"stJri.. I{i j zorT met clcn bui'ger.ne ester valr \tr/ai-

L"ke sp."lr.n. I'Iancla moest een beter tehuis hebben'

Wat later l<r't'amen de gertclarmen ilij clen pastool"

Ze u il<len inlichtingen ovel den aanvai van den vori-

gen avoncl. Toen tloest cle pastoor l'el vertellèn' rvie hij

me:t^rii1e te herkeunen'

- 
l)ie Spanlie steelt â1 14119, zei eeu cler gendar-

mcn. fil:iaf lrct is rrtoeilijlr hem te betralrpi:tr ! Nu z,lrllen

n-e hem aanhouclen.

lfaai- lJert Spanlie en zijn vrou\\' iladden' reecls cle

n'iik gerromen'

De gctrclarnrcu berl-aalitetl hutr hrris' Dc tu'ee slutve

lieclen vcrtoontlen zich echter niet'

Eel rueek later werclen ze met Toon en nog eeniqe
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andere kerels aa
z" h"dd; 

";#:::,ï:$: _:ïîï: 
Leuven en Diest.

.Manda verto
riltle, de nreid, 

efde een week in cle

vertrok ze naar 
zeer vriercr"ri;r. 

'*rrrTjïti"î%:ï
geboorte.roro 0",.."" 

kostschool' Het [s51uu;;", ;";
ken'issen u-,.' n.Tto" 

er voor ên ook

goecl te ku'ner. ,lr 
Pastoor t'i"tn"o"ii 

cenrge liefdadige

u.or<rcn. eere'. En ," ;;-";;ui.'",ffi:1",j;T,i
nilela keerclc ,

de -r.,;*;r;;ï"zt eerst tertls. Ze had zes maa'den irr
err Toon. Ett zji rllt^l,'- 

Pas eetr iaar rater krn,amen Bert

I:ï.ï; ";;;:'J,'*i'ï:lïi,îffi ro'd Bert b,;rt"

]ra'rla ii.ertl rator ^,,r^--. 

'' nttarll llos meer in .err

l,.r,,"trt r" t ;':#::t 
orrderl'ijzeres te Ant'r,er?e'. Ee's

",:,: 
r ;f i:; 

jî:ti*' 
: j: lli:::',ïî H *l;:ï*i

hij. ---'occri rtt z'ijn huis niet kom€lr, beweerde
Nu en cian liet

ai,,, r a u te *",n,' n,.t1Ïlt:.,1'.ffi"'i, j:]"":- u,at brensen
lret er.qer- erl (.r.ser.... o.",^'i_l]ï'i .i"1 Met Bert girg
rnet een 

'rcs .gestol:e 
u:t]: rverd hii i'

r{a'rla, ai" to"l .Hij stieri "It,*i'd]"""i:Ï:::"t'
ee, i,s61rn16rr, hie'r 

lt^1e Anttt'et'Pcti gehrrrvd was rnet
norr"r,oi."'ii_,"'i,ll, "tit tarite aan êe' rrirrtietrie te
nen. claar rustig iraar irroocl verclie_

In rlen tijcl van ons verhaaj u,as clc Blauwber,q no,q
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niet tlc nctte parochie van heden 't Gehucht bclioofi. tot
de gt,rnccnte Hersseltr

Iir n,oonden vroeger veel ser"vilclerde menschen
als Rert cn Mela. nlen vertelt van hen nog allerlei
schclrnsche streken.

Een inwoner van den Blauwberg k'vi'am eens op de

jaarrnalkt te Westerloo voor een kraam, wâar men .ge--

maakte kleecleren verkocht. Hij schoot rnet de gau\\,te

eerr onclervest er een jas aan zoncler clat de kramer, die

anr1ere menschen aan 't gerieveu was, dit bemerkte; en

trok rlaarover een blauivcn kie1, clie aan c1e uitstalling
hing. Zich claama tot den kramer s'endeucle, vroeg hij
hoeveel hij hem schuldig \\'as voor hetgeen hij aange-

troklien had. De trerkooper r.neenende clat de schelm

enkel een kiel haC aan.gepast, zegde hem den prijs. De

clief betaal<le, echter niet zonder af te clingen, en had

een splintemieulve jas en onclervest voor niet.
Dit veltclt c1e h. Jozef Cornelissen in ziin boek over

Nedcrlanclsche voltrlsliumor over sta<l en <lorp land en

volk.
Maar kerk en school hebben c1aar, als elclers, veel

veranclercl. Nu zijn de menschell val1 Blauwberg als

overal. En 't is er ecn rustige, schoone strecli, wââr
men no.q- du-alen kan in bosschen. Bevallige rvegen 1ei-

deu naar het schoonc Westerloo of het bekoorlijke
Arrerbocle, met c1e prachtige abclij.



OLGA M()ËRMAN.

HET WINTETIFEEST VAN DE VOGELTJES.

't Had heel clcn nacht gesneeurvd zonder ophou-
'den: 's morgens iag de wereld dan ook gansch r,r'it en

fernr u'arnr ingepakt.
Reeds vroeg in den ochtend had moeder in den

tuin, dicht bij den muur, de sneeuw rveggevaagd; en op
diè gcecl beschutte plaats strooide ze broccikruimels en
gekookte aarrlaplrelerr. 't Was \ioor haar vriendjes,
zei r;roecler. Nietr.r'sgicrig .gingcn \\.e aa11 't venster
'staalr, om te zien rlat er gebeuren zou. Er gingen trr.tee,

drie rninuten voorbij in ongecluidig rvachten, . toen
plots. .....

- IIé, daar is e;: a1 cen ! riepen u'ii verheugcl,
Lien groote lijster ku'am aangevlogen. De vogel

scireerde eeu paar- tnaleu boven clen tuin, zelte z,ich

daarna op ee11 boonr necr en keek rvatrtro.uurig roncl.

Seffcns ontclelite hij c1e brooclkruimels, die daar zoo

miid uitgestrooid lagen. In één streek was hij op den
grond en trippelde rond de plaats, r ,'aar de aarde bloot
lag; sclttu' cl1 ongcr[st n'as lrii ongetrvijfei<l, r,raar cin-

delijk, van verre rcikhaizend pikte hij een kruimeitje er
slikte het smakelijk in, Nog êên, en nog één.
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Maar opeens scheen.hii zich te bezinrrerr'

Ï*J"" *"".1.:""it""|':: 
T.'"t,. u" vosels'

--- WcrPt dan at

niet cens I lneenden \\'ij en tcleurgestelcl

't werk'

rnaakte rechts-

ze konrerr noB

gingen lve aall

, t was treurig -ï::it ;:' -::J:"-"."]' .ÏtJ'"fi'*
,t nad nu reecls "*l ii;r^;r"i'a"". "1"^n. ,, Best hacl-
steenhard, .en 

claaro;r;î*' 
"n 

r." horrld.n""rt"rs, 
daar

1:ï':î ;T' ï.î 
Ë," 

tjJ":1.J 
1ï: 

"1i;î 
ltï"ff;

lrraclrtcn z-e 't groots* 

"?"r,u.,."* 
a.",Il"f,crr 

virrden was
<lerr grorcl, ,lt"..: i1;";l'..'"ri"t"r,. varr r

11e vercl'roogde blare

,,,. "ittt., 
vcel spraak meer' vogels bezrg rnet

Dierr morgen ware11 "' )u^'^",1' :l'iiil:ih'rn midtle"

ï:itrt;';ryË'i,::ffi ,1"'.'*1,'frllil
sa'nreuhooPten ' \\'a

,"'i*"t ,rieo,t'. tui=t' ' 'ijster di" til:,li

- 1ts' iongens' i"" 
o:'*:: 

'ï Ï';i';er liiden'

1ççç5, l\.as op'":ïiiil.;l 
:::"t*"ïli;""":,]l-hoor! 'ç \'Iloo$ 

i"i, "".r"t".u , l,1tt',,r.a. maâr ik rreo
cclr tuin olo t\,JÏl"i't., teet ik t -

c1cl:t; n'at het al
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er eeus valt geproefcl, e_n lekker is ,t, dat kan ik u ver_.zekeren. Ik kom u viug h"t ,ri"urri" vermelden, r,varrrer is eten gelloeg voor ons aiterr. Komt, vriendeil,

};i;:tt", 
nree! We l<unnen 

""",1-n"rrr,rst ons buikle

Hii traa clie redevoeriug in één adern uitgeblazenmaar ze had niet den get,enschten uitslag.'t Eerst sprak een jorrge merei:
-- Eterr bij de huizclr, rnaar claar r..^._.en die "ijn zeer boos e' erg gevaarrij- ;;:ii,fi"iilll;maar errenties eer mensch te zien, à t 

"U clood te ziinvan schrik. De menschen zijn u,reerl, komen ze orrs zelfsniet aani'alrcn, rrieL, in ,t bosch? rL .r* gisteren avonribijua in slaap, toen ik opeeus ,1"" ;.;r; onder mij hoor_cle kraken. Ik hicf mijn koir .rit ,t.-ploilrren en zag tweegroote hancien, clic me l.ikieu vattar; ir. n"a 1og juistden tijd on hooger op te vliegelt en u ailen te,ver-u-ittigen door luicle te ioelrcn. lfaar de schril< zit nogin rnijn lijf... Ncen, \-arL .i" ,rr"rrr"fr"rr- moet ik nietshebben, clie t,iljen ons kltaac1 cloen..- Ja, zoo is ,t vertelde een tn.cecle. ,k Grurv rrogals il; denli aau het schrikketili. orrg.iot clat ons vooreni;cle dagerr overliornen is. ltt,rr brir en ik zaten lek_kertie:; naast cll*aar op eelr tali te c.lammelen; daar rver-den n.ij op.geschrikt cloor tu,ee ,"toof:o"*"rrr, die, wie\ùeet, r.r,aar vanc'iaan lin.amel. ,k Vtu"irtt" orr"g, maat'miirr bi-oer hact clen tij<1 niet mc te ;;;*;", hij viet opden grond; een groote steen had h._ ;;;;" de borst ge;

-25:

troffen. Hij huilde rran de pijn en trachtte nog voort'
te kruipen over de sneeulv, maar de rvilcle jongens na-
rnen hem mee cû ze lachten nog... zoo eindigde het vo-
geltje in cen snik en groote traneû rolden uit zijn oog-.
jes.

Iederecn zweeg een wijle, ontroerd.

- Kincleren , zei een oucle noeder vermanencl, ik
kan u niet genoeg tot voorzichtigheicl aansporen. Weet
gij hoe smartelijk mijn man aan zijn einde gekomen is?
Oncler mijn oogen lcvend verscheurd door een razetd
dier ! Ja, dat' heb ik moeten beleven en ik ben nu e€n

beklagenswaa rdiee wecl'.l\ -e.

- Vertel ons clat eens ! Vertellen ! klonk het langs

alle kanterr.

- Wel, in de nabijheid van een hoeve lagen er
broodkruimels uitgestrooicl, en we u'aren daar met ons

beicljes, m'n mâ11 en ik, lustig aan 't smullen. VIaar er

rn'as verraacl in 't spe1. Een groot stuk broocl zat vast in
dc sneeun'. X{ijn man pikte er hard tegen om het los te
krijgen. Ën hij zat ceusklaps iir een vogelsiag geklemc1.

Een ijzer neep om zijn lijf. Mijn man schreeuu'cle ge-

'"r'elclig, fladclercle nog, filaâr rveg kon liij niet. Ik rvas

verschrikt op een boom .qevlogen en bleef claar als vast-
genagelcl van ontsteltenis zitten. trk kon hem onmoge-

lijk lreipcrr... O, uat ging mijn arme nrall te keer. Ën
toetr, luister ',\'at er toen gebeurcle. Wie kwam daar van
achter de schuur gesprongen? Een groote grijze kat !

Als èen tijger, zoo wild en verrvoed, vloog ze op m'n
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.dric hacl ze hem met 1:luimen en al opgegeten. Ja, kin-
,ders, 't .,vas nrreecl om zien, mijn rnan verclween heele-

'rnaal in 't lijf van dat mônster I En ik zat daarop te kij-
ken...

Maar er luistêrcle reeds niemand meer naar httar
. langdurig verhaal, allen ondereen waren cle vogels uu

'.aan 't kn'etteren eir aan 't schetteren en elk gaf de
vrreedste verhalen ten beste, over de boosheid van <le

tnenschen.
De lijster, die clen wonderbaren turn ontdekt had,

was varl rneening dat al dit gepraat nu lang genoe.q ge-

duurd irad, ên met de vol.gende afdoende reden rvist hij
ieciereen den bek te sluiten:

- Allemaal \\'oorden ! Ik verklaar u, op m'n woord
van eer, ciat ik veel eten gevonden heb, waar er hoege--
naamd geen verraad ouder stak of bij rvas. Ik kon weg
toerr ik rvil<1e. Nier_lancl hinderde mij. Er zijn ook goede

rnenschen. En zoo een rvil ons nu helpen. Wie wil ver-
'hongeren in 't bosch doe het. Wie lekker smullen wil,
v-olge mij !

Ge denkt zeker, dat de vogels ua al die wreede ver-
haien hem alleen lieten vertrekken? Mis hoor ! Geeu
één bleef in 't bosch achter en dege{en die 't meest het
geva.rr aangetooncl hadden, volgden huu leidsman uog

't vlugst.
'Want ge moet weten, dat zelfs zwakkelingen moe-

.dig worden a1s de honger nijpt.
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u.

lloeder Ln,am met een stralencl gezicht Je keuken,

binnen.

- Kincieren, de tuin zieT z\\'art vân cle vogels !

Komt zicn ! sprak ze.

Ën rvaarliji:, lijsters, ntereis, musschett, 't trip-
pelclc en 't ciribbelde daar al dooreen op de bianke
sneeuur ! 't Was echt leuk om te zien I 'We telden,
vijf, tien, vijftieir, trvintig, vijf en tu-intig, dertig,
,vijf cn dertrg... oef ! daar stoof c1e bencle uiteen en cle

lucht in ! Want bij buurman had iemand de turn-
cleur opelr gedâân en met een harclen i<lap rveer dicht
geslagen en \\'eg waren de vogeltjes ! Ze dachten nog

altijcl aan otrraacl : c1e nenschett, weet ge, men kan ze

nooit vertrourven.
Ilaar ver \varen zc niet .get'1ogen. Dat eten iolite te

zeer. En cle eetr na de ancler lirn'amen ze terug. Ën met

vqrdubbelcle graagte zetten zij hun smulpartij voort.

-- Hé, rnoedeL, zie eens tvat 'n rare vogel, c1ààr die

zwarte ! riep er een van ons.

Doch moecier liad vlug 't geheim opgelost.

- Dat is buurmans z\t'arte duif, zei ze. Die moeten

lve verjagen, c1e vogeltjes zijn uitgehonderd, de duif
niel. Zij moet maar naar heur hokje gaan daar vindt ze
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voedsel genoeg.

Iin clc claacl bij 't r'i,oorrl voegende, trok moeder c1e

tuin clcur opcn. De cluif v1oo.g verschrikt weg, maar on-
gelukkigen genoeg, ook onze rrrienclies, de vogeltjes
snapten heen.

1'en'ijl ze nu toch \veg \varen, ging moeder vlug
.ecn 111eL1\\,en voorraad voeclsel halen. In een cliep bord
wierp ze clooreen: rijst, gebroken eru'tjes, broodktui-
nrels en vogelz.aad. (Ge rnoet u'eten dat ons vogeltje
vôôr' eeni.qe maanden gestorven was, en er bleef 11og een

cloos zaacl over, dat nu aan cle l'intervogeltjes ten goe-

cle l<rvanr).

Toen het voeclsel daar zoo rijkelijk uitgespreid lag,
kl-aruen c1e vogeltjes langzamcrhancl rvel terug en rvel-

dra krioelcle het van pikkende bekjes. Ze vulden gu1-

zig hunne hongerige, ledige maagjes met al dien over-
vloeci. 'Wat 'ivas 't een feest ! I{et prachtige rijke win-
terfeest van c1e vogeltjes.

Nu en clan vloog er een boc.le rveg, om cle goecle

tijding te gaan melden aau vrienden en kennissen,

en al maar door kwamen er nieuwe gasten aan.

In 't begin zaten ze allen clicht bijeengetroppelC,
en er heerschte volkomen vrede; cloch toen de voorraad
begon te vermincleren was 't uit met de onderlinge
vcrciraagzaamheid. 'l Gcbeurde juist zooa\s bij c1e

nrenscheu : a1s de moudbehoeften schaarsch z.iin,
a1s de maagjes grollen en luid roepen om voeclsel, dan

rvordt er te u'einig gedacht aata broederliefcle en

I
I
zt'll,,1,offeriug,
zt'l l .
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clau is bii velen c1e leus : E1k voor zich

tir bcgon stillekens aart tuzie te kornen o11der 't ge-

vr,,rulte: een pik links, een pik rechts, een' schreeuw

lrirr-, eett schreeun' rlaar' Dc sterken wonnen het

op dc zlvaftkeu; c1e kleine muschjes werclen onmeedoo-

rlt.rrrl br.riten clen kring gebannen en twee nietige mees-

.i..'s u.i1:teu beclcescl rolrd, llikten nu en clan een hapje

s,,.",r,t op' 1naâr tlurfrle'n zich niet me[gen in de smul-

rrrr-tij.

A1 't zaacl \{âs nt1 verdutenen'

't rvas al xat lrog overbleef' De

lrct geraadzaant zich uit de voeten

l) il il lel1

Eincleliik bleef

Ënkele stukjes broocl,

slimste vogels vonden

te maken en mee te

lrcllren, u'at ze konden.

Eerrlijsterhatleerrstukbrooclbemachtigderrliep
rlcn hof ronrl, \'â11 't eene eincle naat 't andere' om

r'rgc11s in veilis-heicl z.ijn buit te kunnen opeten' Mâar

lrij wertl ottbarmhartig vervolgd door twee merels

t'lie het hem onmogelijk rnaakten zijn fijn brokje op

te peuzelen. Ben van de vervolgers had er zich bijna

kurrtten van meester maken; toen vond de vervolgcle

't best zijn stuk brood in te slikken' zoo goed e17 zoo

liwaad uls 't kon; zijn bek stoncl wijd opetrgespercl' och

ilrllle, na her}Êaalcle rnale. te hebben geslikt, kreeg

trij tret half in de keel en met een onmogelijke belve-

gi,,g o^t den kop en een geweldige halsrekking rvas 't

er van al 't voeclsei niets anclers
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meer over dau een groote boterhamko4st. Een merelsleurcle riie met moeite voort. Doch de andere vogelshadden het gezien en er begon een geweldig gevechtom cle overblijvende broodkorst te bemachtigen. Deeene aanval volgde clet ancleren. ,t Werd een ge_sleur, dat .ge cr om moest lachen ! n{aar clan gebeur_dè èr iets heel onverwachts : een kieine muschsprong rrl'g in ,t 'ridde' van de vechte'de bende,stekte met een krachtcladig gebaar de korst vast L,nvloog er mee over den muur tot in buurmairs tuin.'Dat gebeurde zoo onverhoecls, dat rve nu nog nl.etbegrijperr, hoe clie lileine ,.,ur"h, ?.oo stoutmoectig
durfde zrltt en't geclaa* kreeg. De anderen keken ver-
hcurverccrc'I.

Nu, ure hebben al meermalen gehoor<J. hoe slim-me kleinen het vvinnen op lompe grooten.

III.

De dooi kwam:.. en cle vogels.bleven rveg. De tuin
\\'as eenzaân en verlaten en ,rt was er zeet eentonig
:n triestig zoncler ,t vroolijk getjilp en ,t ruziege_
schreeui,,r, van cle vogeltjes. 

- : t

't l)ooide.... en drie dagen lang had de grond tijtl
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om al 't sneeurvwater op te slorpen.

Maar op den vierden dag deecl de Vriezeman
Weer zijn intrede. Zijn koude u'iud blies scherper en
nildiger dan ooit. Op de ramen stonden dikke ijs-
bloemen, clie zelfs rriet ontdooieri rvilden voor de

kachel.
Ër viel gclvelclig veel sneeulv en die dekte dik de

aarde eu blee{ er liggen, clagerr en dagen, en de dagen
werden u'eken.

Geclurenclc clien langen tijcl keerden de vogeis ge-

regeld terug naar clerr r,l'onderlijken tuin, en ze krva-
men van langs om meer. En even geregeld vonden
ze in clen hof op hctzelfcle plaatsie hun clagelijksch
voedsel.

Iilonger keraden de r'r'intervogeitjes niet meer. 't
'Was a1le dagen volop feest voor hen !

Vlaamsche rneisjes en jongets, als het zoo hard.
lvintert in ons Vlaanderland, hebt dan toch mede'
lijdcr mct ,le armc vogeltjes. Hcbt gij zelf geen over-
vloeel cn hunt gij u.u' boterham niet deelen met de

vogels, vergaart dan toch zorgvuldig de broodkruimels
die op cle keukentafel gevallen zijn. Iedereen kan
mede hclpcn aa11 cle schoone taak ; de hongerige vo-
geltjes te spijzigen in den winter.

Ge zult dan toch zôô gelukkig zijn. Brr 's
avonds in urv b.dje, vooraleer in te slapen, zult gc

eerr fijn stemmetje in uw hartje hooren zeggen : < Gij
zijt vandaag een goed mensch geweest. Dank aan urve

I
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milde hand, zijn er vogeltjes die dezen nacht niet zu1-

lel sterven van ontbering. l
En gij zult tevreden zijn aver u zell en uw slaa!:J

za7 zeet zacht zijn en vol zoete droomen.
In 't voorjaar zullen uwe lievelingvogeltjes

nestjes hourven, eitjes broeien en jongskens kwee-
ken. En 's zomers zullen zij hunne schoonste liedjes
voor u.zingen, gansch clen clag door. En in de hoven
en op de velden zullen zij ijverig' jacht maken op al de
schadelijke insekten, die anders alle vruchten en groen-

ten zouclen beschacligen.

En zclo zal God u loonen omdat gij in clen winter
gezorgd hebt voor zijne kleine schepseltjes, de vogeltjes.

,W'ant, wie goed doet, goed ontmoet.
Tjiep, tjiep !

't figt a1les wit
valr sneeu\v, e1r "t mrrschje zit
Zoo clroef te zien, 't vergaat
Van honger op de straat !

Tjiep, tjiep !

Het vliegt langs hier, het vliegt- langs daar
Tjiep !

A1 lveegt de boterham niet zwaar,
Wij r,verpen 't beestje kruimelkens brood,
Iirr redden 't, och arme, va11 den dood !

(Gedicht van Nestor De Tière)


