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OP IIET OOIEVAARS}IOF

I.
Vader, moeder, d,aar zijn ze!

-Opgewonden

snelde Laum met dit nieulvs de gro+
te keuken binnen van de Kreekhoeve, waar ze woon&.

zijn daar
- Wie

? vroeg haar vader, boer IIa:

rnels.

ooievaars !
- De
O, zoo...
-En nu gingen vader en moeder ook n,aar truiten.
Klapr,viekend cirkeiden trvee groote vogels boven
de Kreekhoeve, als om goed te zien, of ze zich niet
vergisten. Ze herkenden hun oud verblijf, wart ze
streken op het dak leer. Daar was een oud wiel bevestigd, al zeelveel jaren, nog door den vader van boerl
Hamels. En op dat wiel konden de rooievaars hun nesd
bouu'en. 't Oude rvàs dbor de winterstormen uiteenge
rukt en vernield.
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Zoud.en dat ,nu dezelfde ooievaars zijn van verleden jaar ? vroeg Nele, de rneid, clie eveneens was komen zien.

zeker, antw,o'ordde baas H'amels' Ik herken
hier al l,ang'
Vanwaar zourlen ze nu komen ? hetnam Nele'
Ik denk dat ze den winter in Egypte hebben
doorgebracht en misschien ook rvel in Noord-Afrika'
sprak .de boer. Een mensch zQr-. zoo eens met hen 'lviltren praten, om te hooren, waraï ze vertoefrl hebben en
hoe ze 't ,ginder hadden.
Kijk, ze halen al takjes oln een nest te bouwen'
riep Laura uit.
* Ze ziin niet bang, merkte Nele op, die pas eenigê maanden op de Kreekhoeve woonde, maar van Itaura veet over de ooievaars gehoqrd had'
* Niemand doet ze kwaad, integendeel, zei vrouw
Ilanrels. De ooievaars zijn altijd welkom' Ze wonen
hier rustig. En in de kreek vinden ze vischjes' kikvorschen, en ander voedsel 'genoeg'
7æ doen gelijk heel riike menschen, als het
guur s€izoen komt vertrekken ze flaa;t warlne l'anden'
toch heet
schertste Nele. I{aar baas, ze mqeten dan
veç vtiegen, hé ?

- Ia,
ze goed. Ze rtonen

gen en zeeën. Velerr overwi:rtereu in Egypte, aan de' ri'
irioa"rr. Dat heb ik 'lelezen, rÂ'ânt geweest ben ik er

niet.

{

I

{

-- Nele, ge weet wel, dat Egypte het lancl \,vas vâtt
!*ara,o, u'aar Mozes in 't biezen kistj,e tussche:r het riet
lag, Dat wâs aan dezelfde rivier, \42â,ar onze ooievaars
cien Winter,cloorbr'engen.
-'k

Zoa ook rvel eens zoo veel

l.illen zien, als zsj,

belveerde de m'eid.

{

Allen bleven nog een poos naar de vogels kijken,
al clruli bezig rvarcn hun nest te bourven.
ma,akten ze een ronden u'and van takjes
- Eerst
en tu'ijgjes, zeer stevig, vertelcle Fllarnels. Ën dan bekleeclen ze dat van binnen met stroo, lisch, soms ook
rnet p,apier. Als het nest klaar is, legt het rvijfje, twee,
r1rie of rtier eieren. Daar 1rr:oec1t ze op en het :nannetje
houdt de u'acht. Zefi zit hij nu en dair ook een poosje
'op de eieren. l{a een maand homçn c1c jon,gen er rri.t.
En de ooier.aars zorg.en er uitstekend voor'. No'oit zullen
clie

!
I

i

t

vade'r cn moecler samen uitviiegen, nrant de jongen mo.gen niet alleen blijven. Vader gaat om eten, vischjes,

iiikvorschen, rvor:1nen, muizen, hageclischjes.
__ Paclden ook ? vroeg Nele.

Die pikt hij doqd, maar slikt ze niet laar binnen.-De ooievaar komt cian rnet ral dat eten in zijfl kiop

raar 't nest en spuwt het uit. De jongen ieeren

dan

lrilcl<en... De ouclen vatten met hun snavel d,e snaveltjes
van de kleinen en chrn'en dit n.aar beneden, als om de
Jonge ooievaartjes te rviizen, hoe ze fioeten ,eten. Vader

-4brengt in zijn krop ook water mee. Als het erg warm is,
spuit hij zoo $,'e1 eens de kindertjes nat. Schijnt de zon
te fel, dan stellen de ouden zich zoo bij 't nest, dat de
kleinen in de schadurv liggeu. De ooievaars toonen zich
dus zeer bezorgd voor hun kinderen. Groeien deze en
worden ze rumoerig, probeeren ze uit,t lest te kruipen,
dan .maken de ouders de randen hooger, opdat de onerval€n beestjes er niet zouden uitvallen. Maar eindelijli
moeten de diertjes toch leeren vliegen. Eerst fiadderen
ze van den nok naar de ,goot, maar al gaurv hebben ze
de kunst te pakken en vliegen ze met vader en moeder
mee,en vervolgens al1een.,En als het dan eind Juli wordt
komen de ooievaars dagelijks samen op 't schorre, ginder achter den dijk. 't fs of ze er de groote reis ,bespre-

ken.. Ze hebben nog den tijd, maar ze maken nader
kennis. Overal zi]n er jongen geboren..
I'a, dan zegt de eene ooievaar tot den ander: dit
zijn nu mijn kinderen, hoe vindt ge ze ! plaagde Laura
Nele.

Och, toe, ze kunnen immers niet praten..

Praten, neen, hernam baas llamels, maar toch
laten ze merken of ze angstig, kwaad of blij zijn.. Ze
op de snavels op allerlei r:ranierea..
Kunnen ze ûiet fluiten of zingen, baas ? woeg

klepperen

Nele.

\Js€û, wel een treetje sisseo, maar dat doen ze
niet veel. Kijk, mijnheer rru eens op 't dak staan...

-5- Op één poot ! riep de mcid iachend uit.
Ia, en deftig, hqor ! En a1s een heele
mijnheer
stapt- hij ook
langs en door

het riet,lirr1d bedaard,
en
hij in ,t water. Zwemmen t_"
îi: wel, maar dat
doet hij niet veel..
waadt

ZwaTuwen

hé, baas
? vroeg

zijn ,s winters ook tn verre
:.

Nele.

landen,

onder de goot van de
- fa, kijk,
schuur zijn zr,;tt_
De beestjes
;;;'eerstdaags
terug
'où"o
[:r:ïj*"

_- Naar ,hun

u*a-

zelfde nest

?

Gewoonlijk wei-. Ze zijn
even trouw als de
ooieZe he,rstellen

hun nest..
Maar baas in z@,n zwaluwnest
- opening,
is toch zao,n
kleine
merkre du _"i;-;;.-"'
* Ja, de zwaluw is slim.
Ifet deurtje is nraar net
groot genoeg voor
h

ij.*T",fI""l"ir:î,"ïj
*di*nror"h,

.vree1de,"Jn"*"*,
brutale gast. Iret gebeurt

:i

*.i àt
als de
zegevierendu*,"0;"h;l"i:,1"i.?îi,"""î.u:ïIî
zwaluwen afwezig zî.

weû terug, dan pikt de
musch.. O"
haten an_
dere zwaluwen bij en
sarnen vliegen"l*1L^
L
tjilpena
voor
het nest. Maar de musch
stoort .;;"i-*"a aan,
blijft
rustig zitten en de beroofdea
moctsn àn einaeUjk een
nieuw huisje bouwen.
fa, de .u*O-UJi nqg: Ieelifter

-6pikt sonis de jongen van de zwaluwen
dood, gooit ze uit 't nest en vestigt er zich. O, ond.er
de dieren is zoo dikwijls strijd... Maar de ooievaar
rvordt doorgaans met rust gelaten, al rvaakt hij, zooals
ik zei, trouw over zijn jongen. 't Is eens gebeurd, dat
een hoeve in brand stond. Op het rieten dak wâs ook
te

h.andelen,

eeû nest met jgn,ge ,ooievaars. De vla,rnmen sloegen uit
't riet en liepen snel voort. Angstig lilepperend kr,vam
de mannetjes-ooievaar aangevlogen. I{ij en 't vrouwtje
namen ,elk een jong bij den snavel en b'rachten het snel

in veiligheid. Maar er bleven er nog tr'vee'in 't

nest...

En het vuur hâd die plaats bereikt. De oude,rs keerden
terug, ze rvilden cle l,iammeu trotseeren , 711aàT werden
er door gegrepen. Ën ouders en jongen vonden d,en
doocl in 't vuur... Zooveel liefcle toonen die vogels.

En 't leek

we1

of mijnheer

clak itstemmend knikte als om

ooievaar gincler op

te

ze,ggen,

't

dat het toch

zoo behoorcle..

-

Maar nu mûeten \ve \r'eer âan

't

u/erk, Nele

sprak vrouu Flarn.is.
en ik
- Ia,

ga naàr

't

land, zei de boer.

!

-I*

-8-0-

Laura kon naar de iiverige ooievaars blijven kiiken,

't Was heerlijk Lenteweer en overal ontsproot 't
jongp kruid. Eenige dagen'later verschenen ook de zrva'
luwen. De ooievaars badden hun nest klaar en de zwa'
luwen herstelden het hunne.
Nog zoeler werd tret weer. De zon had veel kracht;
nu en dan ruischte eeu milde regen. Steeds schooner
werd het land. 't Dorptorentje stond a1s te midden mn
een bloemenhof. Er was veel werk op de hoeve'

II.

gebeurd..IIij wist zeker niet hoe hij 't had.
Karel Hamels iep rond de schuur naar den weg.
Juist bukte de <rvreemde zwarte jongenr zich, orrr weer
een aar.dkluit op te rapen. IIij bemerkte den jongen
Ilamels niet. En plots greep Karel hem bij den nek en
gaf hem een paar oorvegen.
Vagebond, dat za| ik u voor goed afleeren ! zei
- Wat hebben die ooievaars u misdaan ?
I.aat me los ! schreeuwde de knaap.
Hij wrong zich en zijn oudn versleten jasje scheur-

Kare1.

de open op den rug.
Ge vernielt mijn kleeren en ge z:ult ze betalen
vervol,gde de vreemde jongen.

Ulv

Weer kwam Laura in huis geioopen" 't Was
avond. 't Gezin bad reeds gegeten' Boer Hamels regel'
de het werk van den volgenden dag met zijn z@ns Kare1 en Dries.
Die v'reemde, zwârte jongen gooit met steeneû
naar de ooievaars ! riep Laura gejaagd uit'
Ilaar brgers sneld^en naar buiten.
Een knaap r/an een iFar of vijftien wierp groote
aardkluiten naar het dak' Moeder ooievaar zat te broei'
en en de vader klepperde angstig met zijn snavel' Z'oo
vijandig behandeld worden, dat was hem hier nog nooit

vodden

!

!

Mijn jas was pas nieuw..
dat merk ik.. Ge moogt iru verder EMfr,
- I,a,
maar ik
u, c1'at ge nog wat anders zult krij.
'"vaarschuw

gen, a1s ge de ooievaars plaagt.
De jongen liep weg, maar bleef een eindje verder
staan. En toen gooide hij een aardkiuit naar K,arel.
Dries en Laura traclen nu ook nader.
Wat is dat eigenlijk voor een gast ? vroeg Dries.
--- Hij behoort tot een troep andloopers, die ,ginder aan den dijk met drie woonwagens staan, een soort
van Zigeuners, denk ik, antr,voordde Karel.

-

Ze zijn er

eel

gisteren aangekomen,

rrertelcle

-

l0-

-

1l

-

Iraura. Die zwarte jôngen krvam vanmorgen om melk
en aardappelen. En toen Nele a11es gegeven had, zei
&rij, dat hij geen geld had. Nele riep moeder er bij.
Moeder heeft hem met zijn melk en aardapplen laten

doen... 'Een van uw gasten heeft hem vast geg'repe11 en
zoo to.sgetakeicl. Wij zijn arme menschen en i1i rnoet
lang sparen, eer ik een nieuu.e jas kan koopen. Ik verwacht dus, dat gij de schade zult betalen. Dat is ma^ar

vertr,ekken.

'rechtvaardig.

We zullen hem in 't oog houden, verzekerde
Karel. Hij heeft nu van mij een paar 'gqede oorvegeû
beet.

't

Gezin z.at dan rvat

in den

boomgaard, genietend

van den schoonen avond. De ooievaars war€n ter ruste.

Eeu vrouw kr.çam over 't hof.
Een uit ilie \voolrwâgens, zei Karel.
- Ze komt zeker bedelen, meende Dries.
Zodî gezond, kloek mensch bedelen ! sprak
vacler. 'We zullen eens hooren. ,En als 't waar is, zal ik
ze zeggen, dat ik nog eenige ffiannen en vrou\Àren .oI)
't land kan gebruiken. 't Onkruid schiet rvelig op.
Vrank keeli ze 't gezeischap aân.
,
Mijnheer, zei ze tot Hamels, gij zult hier wel
c1e baas zijb.
Goed geraden.
-_ Dan moet ik bij u zijn..
Wel, ge staat bij me. Wat is er aarr. de &rand?
-__
Mijn jongen is daar thuis gekomen met ziit
nieuwe jas ,gescheurd. Ik wilde hem een pak slaag geven, maar dan zei hij me, dat hij er niets kon 'aan

Karel Hamels sclloot in een luiden trach.
Vatler, sprak [rij, dat r,vas 'de zwarte jongen,

- de ,ooievaars gooicle. fk pakte hem, vast en gaf
die naar
hem een paar klappen. Hii r,r'ilde zich losrukken en
zij! jasje scheutde ope[, maâr a1s dat nieuw was, dan
is deze broek, waJarmee ik heel den dag in den vlasgaarcl
gekropen heb, ook spliksplinternieuw.
I\tijn jongen hacl niets gedaan ! beweerde de
vrouw.
Hij ,gooicle met aardkluiten naar de ooievaars !
hiel<l Karel vol.
Is niet lvaat...
- 't
Stondt gij misschien hier op den weg ?
Mijn jongen is veel te braaf ot zoo iets te
doen... Ên de jas was ru"ast en zeker nieuw.. Vlerleden
week nog te Gent gekocht, in" een winkel op de Vrijdagmarkt.

&h, kom..
riep Karel uit.

zeker

in

een voddeubak gevondert

!

Moeder, die in de keuken was, had door het opeustaande raam het gesprek gehoord. Nu kwam ze buiten.

_12_
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zei ze, uw jongen kwam vanmor,gen om
- Vroulv,
rnelk en aarclappeien. 'En toen hij geriefd .was, zei hij,
dat hij geen geld had.. Dat is bedriegachtig.
Zæ iets zou mijn jongen niet doen, beweerde
de vrouw u'eer. Iilet moet een ander,e geweest zijn.
Neen, het was dezelfde, riep Laura uit. Ik heb
hem-vanmorgen en van. avond gezien.
Ge zijt deerlijk mis, meisje, want vanmqlgen
'ivas mijn jongen met mij aan 't leuren in den potrder,
ver van hier...
Mensch, we hebben nu genoeg '!%n uw leugens
sprak boer llamels.

moeder.

!

Hoor eens, Karel heeft die jas gescheurd, zei

Hij heeft 't zelf gedaan, merkte Karel op.
- lc'e
hadt hem toch vast en ik zal een ander jasje
geven, besloot bazin Hamels.

k ging in huis. De vrouw uit den woonwagen zei,
clat de boerin toch redelijk was.
Wij zijn arme menschen, herhaalcle ze.
Wat doet ge vo,or den kost ? vroeg de boer.
Scharen slijpen en mandjes vlechten }.{aar er
- veel
is niet
mee te verdienen. We zitten dikrvijls zo der brood.
- Mager zijt ge toch niet, sprak FIamels.

-.
* Nssn, maar 'k ben zlvak.. en 'k 1ig dikwijls
zi.ek...

Dat zou lnen niet zeggen'

\vangen.
* Van de gezonde lucht.
binnen in mij'n lijf.

Ge hebt

blozende

Maar cle zwakheid zit

!

Verbied urv jongen, dat hij nog naar die vogels
dak ,gooit, '"vant anders zal ik clen veldwachter
moeten aanspreken. 't fs verboden de ooievaars te hin-

op 't

deren.

-*

Mijn jongen heeft dat niet gedaan !

Dus, 'rnijn kincleren liegen ?
Ze kunnen gemist zijn..'
Wel, kom dan niet om een jas, sprak Karel.
jongen,
lviens'jasje openbarstte, had naar dé
De
gegooid.
Als ulv jongen clat niet gedaan
ooievaars
heeft, rvas 't ook vân eerr ander, dat 't jasje schenrde
en clus hebt gij niets te eisctren.
Gij fts1f ,goecl klappen, rnanneke, uraar potje
breken, Potjle 6"1"t.n. Ik kan die schade niet lijden'
I)e boerin rvas claar met een oude jas van Karel
.de
trrouw over. Deze bekeeli het kleeen reikte die aan
clingstuk even en rvierp het dan vrouw Ifamels brutaal

in 't

gezicht.

Ik kom niet om slunwas nieuw en ik moet een
nieuwe terug hebben ofrvel honclerd frank !
Houcl ciien bucht

t.

riep ze.

sen. De j,as van mijn jongen

_14_
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Wel, gij brutale feeks ! schoot nu c1e
nii- Voo,r een versleteu 1ap, krijgt gij nog boer
dig uit.
een ,goede jas... e1r ,ge steit u zoo âafl. Ge '"vilt ,ons afzetten,
maar ciat zal niet lukken !

_-

Een nieus'e ias of honderd frank

!

\Iaak dat ge \veg komt.
Een nieuu'e j:as of lionderd frank

!

kreesch

cle

vrouw.

-

Geen jas en geen cent...

Ifamels ma,akte een rlreigend.e beweging en
vrguw stoof achteruit.

-

Bedriegers, dieven

Wacht maar

!

schreeuu-de

ze

Een k'il'artier later keercle de vrouw terug met twee
mannen, die er zeer ongunstig uitzagen.
!{6, beginnen ze zoo, zei boer Hamels.
maar ik zal geen vrees toonen... Karel, maak
- Ia,
den hond los en houd hemaan den ketting vast.. Dries
help ôok, want Castor zort rraar die kerels kunnen toespringen.. Ik witr die schavuiten alleen maar bang maken.

de

$:oedend.

! Ik zal rnijrr recht rvel halen.

Z.e verliet toch de hoeve.

Wat een feeks is me dat, zei Hamels. fiegen
Ze meerctre hier een voordeelig zaakje
te maken... 7.e dacht zeker met trange lui te doen te
hebbet. In somnige streken zijn de boeren bevreesd
voor zulke vagebonden en geven, wat ze vrâ,gen. Dat
n'eet dit brutaal schepsel. Ze is bier echter aan eer
verkeerd .adres. Die menschen moeten ook 'u.mar werken voer hun brood. Eerlijke sclharenslij,pers gedragen
zich zoo niet.

en, b,edriegenl

* Wel, neen ! Gerrit,

Maar de bel'oners cler hoer,'e kregcn nogmaals bezoek.

die hier twee maal per jaar
komt slijpen, is een eerlijke man, sprak moeder.

Hamels liep na,ar de poort toe.

Hij ging voor ;het drietal

staan.

.Komt ge weer zagen over die voddenjas? vroeg
hij. -Ge behoeft tlan geen tijd te verliezen, want ik gee{
geen cent.
,Êen der mallnen, met donker gelaat en valsche
oogen, nam,het ïrroord.

, Wij lçomen om honderd frank, zei hij. Uw zoou
heeft de jas van mijn jongen gescheurcl.. en ge moet
erL z:ult die betalen. Anders gaiân we niet weg!
Houdt ge mij voor een onnoozelaar ! Dan ver,ge
u deerlijk, verzekerde Hamels. Kijk, claar is
.gist
de poort en verdwijTrt nu dadelijk !
Ifonderd frank ! herhaalde het zwarte manneke. Rectrt is recht.. En ik waarschurv u, clat ge voûrtâan
mijn jongen gerust laat. Hem afranselen voor een paar

16-
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vogels.. Anders zal ik" die domme

ooievaars eens uit
hun nest jagen ea den nek omdraaien...

't Zal n<sodig zijn eens met den veldtvachter

te

spreken, hoor ik.
G€ geeft meer om die beesten dan om menschen.

Zulk- een rijke 'boer, die arme lieden op een j'asje rvil
6este1en...

eu mij

bucht in ,de handen willen

wat
Ja,
ken ! beweerde de vreuw.

ste-

Hoe is het, zult ge nu ophoepelen, ja of neeu..
- Hamels,
vroeg
Eerst honderd frank ! klonk het.
Karel en Dries, komt eens hier ! riep de boer.
Zijn zorlen verschenen met Castor, een grooteu
honcl, die nu geweldig b,egon te blafien qn 14,essf ââ11
zijn ketting rukte. Dries en Karel moesten ziclr. inspannen, oil1 hem te verhinderen op de b.rutale bezoekers
toe tc spriugcn.
De trvee mannen. en de vrouw weken verschrikt
acAter:uit. En ze waren gaulv buiten de poort.
't Middel hielp. tr{aar de kleine zwatLe man was
nu woeclend. IIij balde de vuist.
Ik zal u rvel vinden! schreeui.vde hij.
,
't Drietal vertrok.
- Maak
den hond maar vast, zei Hamels tot. ziin
zoolls. De rragebonden hadden er eerbied voor. Maar

uit

ik vertrquw die menschen ûjet" Dries' haal Illes
a..ua".Ikwi1ûogevennaar'tdorp'omdenburge-

meesterover.datzwerversvolktespreken..Iklrotrdniet
van zulk gesPuis in de buurt"
dat eetr
En H'amels reed te paard' îuar het dorp'
half uurtje van den dijk iag'
grQot huis' tegcnDe burgemeestei woonde in een
raam een lange pijp
over de kerk. Hijl zat voor het open
uit het
t" ,oot"o, toen Flamels zijn paard stil hielcl' vast
stoeppaleu
zadel sprong en 't dier aan eefl der
bond.

dalr
Wel, baas Hiamels, nu flog op 't dorp"
I sprak de burgemoet er iets trijzonders gebeur'cl ziirt
!
binnen
meester door 't vsr5ter' Kom
vertelO, burgemeester, ik kan u het hier we1

-

len...

bij
En Hamels sprak over het ongunsti'g volk
dijk van den stroQm'

den

die gasten
Wel, boer Janssens heeft me ook over
hun twee
gesproken, zei de burgemeester' Ze ioegen
het verhij
toen
En
tu*"t. paarden in' ziin klaver'
knel]r'zijn
rnr:est
bood, scholden ze hem nog uit' Hij
Ën
krijgen'
te
ten lra1en, om de paarden van zlin land
dgor
ze
zal
Wef ik
stellen ze zic}_ nu zoo clriest aan"
ze morgen ochdai
ze.ggen'
laten
den velclrl,achter
ten'd moeten vertrekken'

l9_
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De burgemeester stuurde
clroeg hem de boodschap
op.

om den politieman

en

op Bies, zei Ilamels, dan zijt ge
- Klim ,tbij mij
er g'aurl,'.
En is ,t best, dat ik u vergezel,
,""ot t.t j,
brutaal volk.

I)e veldnrachter rvas tev,reden met
dit
I)e trvee ruiters op het eene paard

geleide.

klvamen aan de
De zu-ervers kookten hun avondpot
boven eerr
rruurtje. En de paardibs aten yan
gestolen klaver. Eenige kinderen speelden jn ,t zand.
$ra,gens.

* Wie is hier

. veldwachter.

de baas van de troep

?

vroeg rle

- fk, zei cle kleine, zwarte man.
I,uister dan eens goed ! De
burgemeester beveelt- u, mor,genochtend te zes
uur lrn t i., te vertrekken en rle gemeenie
te verlaten. Goed versta^aa?

- En lvaarorl moeten wij weg ?
* Omdat de burgemeester ,t gebiedt

!

_- Wat hebben wij misdaan
?
-* Ifoor eens, ik ben niet gekgmen om praatjes
te
:naken. Morgenochtend te ,",
,io,'f..rSa U" hier op.

*-

Ge trekt partij voor dezen riiken
boer, die ons
heeft gedaan ! riep cte zwarte
man nij-

;rîoi:t'"de

Hamels zag d,aar clen knaap met zijn ,gescheurden
kiel.

O, clat is de niell',1'e jas, clie r,erledcn rveeli it
Gent gekocht,is, spotte hij. Honclercl fr-ank eischt Ce
kerel claarvoo,r en een voddenman zou er geen tien ccnt
voor geven. Uw vrouw is wel dom clat ze de jas van
mijn vrouw niet aangenomen heeft. Xfaar ge rn'ildet ols
afzetten

-!

houdt

!

Zeg aân tlrv boerin, dat z.e Traar
snauwde de landloopster.

.- fl4,

bucirt

zeil

r'vij moeten vertrekken! bromde ltaar tiiati.

Js, morgen ochtend te zes uur ophoepeler. D,at
- cle
is nu
derde maal, dat ik het u meec1eel, hertrattt de
veldwachter.

Dat is urv schuld ! schreeulvcle cle baa;s van de
tot Hamels. Ge zijt krvaacl vaû olls gaatl vertelleu.
rln wle ls er mij komen bedreigen en trits'chelden ? Ma.ar ik heb geen zin lan,ger met u reileueereu.

'troep-

Ge gunt ons 't brood niet..
Eerlijke menschen werken voor huu
gaan niet met bedrog om,..
Hebben wijl

u

bedrogen

?

lii)sl-, ll:aâ!:

!a, vanmorg€n met de melk en de aardappelen"
Och, daaraan dachten lve a1 niet, meer, m'aar dan vauavond zoo brutaal ons honderd frank u'illen aËzetten
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-20en dreigen de ooievaa.rs den nek af te draaien en andere
fraaiigheclen meer ! Ge dacht zeker, dat ik uit vrees
cladelijk een briefje van honderd frank in urv hand zou
gestopt hebben... Dat valt tegen...
Morgeu kwart na zes, kom

als ik er u nog vind, vermaande

ik hier terug

en

\Mee,

de veldwachter.
De trvee ruiters reden heen. Hamels Jxacht den po-

litieagent tot bij het dorp. En dan keerde hij huisu'a.arts. Hij vertelde, clat de z\rrervers den volgenden
ochtend moesten vertrekken.
Gelukkig, zei moeder.
Ze was niet onbarmhartig. O, neen, de armen in
't roncle, u,isten lvel, r,elk een goed hart vrourv Hamels
hacl.

V-an de groote hoeve rverd, vooral in den Winter
heei l-at levensrnidclelen cri oo1' br'anrlstof en kleere:n
naa{ hutten en schamele huisjes geb,r'acht.
I'{aar er zijn menschen, die geen hulp verdienen.

Ook in woon\'Irâgens leven eerlijke en vlijtige lieden.
I{aar zij, clie claar aan rlen clijk vertoefclen, behoorden

tot een arrdere soort.
Dat hacl c1e farnilie Hamels nu

onclervon<len.

1II.
lang lvakker' 7'e 'dacht
Laura 1ag dien avoncl nog 'al
ook tevrede"'-1u' de zwervers
aan 't gebeffde en \{as
man
vertÏekken' Die akelige
rnorgenochtend moester

konanclerseenszijnbedreiginguitvoerenendeooieieven brengen'
nu clroomde
Einclelijk sliep Laura in' En

vaars on1

't

'-: l:ii:
vreemden' zrl'arten Joo'
g"ti"il" .r.gels"' Ze zag dietgooide"
Hij had er rvel
gen, die met groote '*-e"t"
honderclmeegebracht,Zelage*opeeûhoop.Hijtrof
De vogel sloeg gerveldig
vacler ooiev aar aa71 i" n-"- '
in huis loopen' om haar
met de vlerrgels' L;; r'vik1e
ho'n haa'r

maar vreemd' ze
ouders en broers te roepefl'
ze op rlen grond
t'l'el
rroeten niet bewege"'"* ittt
-o-1
schreeurven"'
vastgenageld stond"' Ën

dat ging

ook

de keel zrTten'
O."l.'"orden bleven haar in
"r"r]
l'akker" O' geiulikig' het
Verschrikt rvercl Laura
gebeurcle niets"
\vâs maaï droornen.' Ër
op' Ze hoorde
\{aar plots richtte het meisje zich
op
haar slaapkamertje stond
-i'i'*h"
tocir iets.. Il"t '^"'
"an Lentelucht" We11i gerucht
een kier voor de
O' nu r'vist ze het 1 De
verflaûI ze toch vau buiten?
gebeurt
rvas \ran angst" Er
ooievaars klepperclçn" en 't

23-
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de clan tocli iets. Zeker l-as clie vleenldç zs'arte jongerr
met steenen aan tt,gooien !
Laura stapte vlng uit bed. Ze ver'1iet ha,aL lcanrert'e
en bonscie op de deur daarnaast.
Karel, Dries ! ûep ze.
Wat is er ? klonk het terug.
--De ooievaars klepperen zoo.. Er gebeurt iets...
Boni.. de jongens sprolrgen uit bec1... En r'lug
kleedden ze zlch lvat aau. Ze haddeu 't geklepper cler
vogels ook gehoord... en ze stormden c1e trap af.
'Wat is er gaande ? riep
vader uit zijn slaapkarner beneden,
De ooievaârs klepperen... we gaan eens liijken !
antrvooldde Dries.
Hamels bleef nu ook niet liggen.
Zijn zonen war€n reeds buiten. En ze schrokken
geweldig. L'l'it een houturijt sloegen vlammen.
_- Brand ! giide Dries.
Daar loopen mannen rn'eg ! riep Karel.
Die van de woonwâgens !
- Iâ, dal z'al rvel... We moeten 't vuur blusschen..
Baas Hamels schrok niet minder, toen hij de vlammen zag. Er konden vonken overvliegen naar 't rieteû
dak van de schuur. En dan werd het een groote ramp.
Moeder, Italuta. en Nele verschenen ook en boden
halp. Ze schepten emmers water uit .den koeput en

die het vuur
drqegen die naar vadet, Karel en Dries,
bestredeu.

hulp van
Hamels haalde dan een lraak en naet de
kon men
de jongens trok hij c1e houtmijt uiteen' Zoo
ge'
't vuur nog beter meester worden' Al1en werkten
de ooievaârs op het dak klepp'erden voort'
ducht. Ën

Na een krv,artier was de brand gebluscht en het

ge-

vaar geweken'

We w'aren er nog bijtijds bij' zei vader' C'qd
kundat 'l zoo afgeloopen is' Het trad erg
zij geloofd,
nen rvorden.
Hiji had nog geen .gelegenheid gehad om te vernehadden'
men, hoe zijn kinderen den brand bemerkt
Laura vertelde het nu'
qns gewaârDus cle ttoun'e ooievaars hebben
schuwd, sPlâk vader.
Ze schenen
De vogels \\Iâren nu rustig geworden"'

hetooktemer.kenclat'tgevaarvoorbijwasenZe\\'eer
veilig konden slaPen'
vroeg
En ge hebt twee manÏren zien wegloopen?
van
kerels
twee
Hamels aan ziin zonen' Dat zu11en die
q'reken'
wilien
de wiagens ge$'eest ziin' Ze hebben zich
burgemeesden
I'ek
dorp;
flaar
't
Dries, rijd dadelijk
houden de
ik
en
Karel
gebeurde'
ter en vertel hem 't
eens uitn'e1
nog
vuur
wacht, rvant hier of daar kan 't
slaan.

,

in huis' maar
\{oeder, Nele en Laura begaven zich

-?.5-24zin om zich ter ruste te begeveu.
Dries veftrok te paard. Vader en Karel bleven bij
de uiteengerukte mijt en hielden ook een oog op 't dak
van de schuur. Er rvas g.elukkig geen wind. Maar men
kon nooit weten, of er niet een vonk lag te smeulen.

hadden geen

De brrgemeester heeft cle gendarmen ,gewaar-

schuwcl;

hij

zal straks met hen naar hier komen, deelde

hij mee. De burgemeester was zeer verontwaardigd...
IIij had niet kunnen clenken dat die menschen zoo misdadig waren.
zou

Ik meenrlc ook,
-gebleven
zijr,

clat

hct l>ij hi'.n groote

rvoc,rcieu

sprak l{amels. Maar die kleine zwar-

in zijn ooger. Hij heeft het
niet kunnen verkroppen, dat hij doqr mij moest opkramen.. Brancl stichten.. ,ge moet toch een schelm zijn..
Hij begreep toch, 'dat 't vuur ook naa,r de schuur en de
stallen kon overslaan en zelfs naar 't huis. Ja, hij moet
een echte boosu'icht zijn... Ifad hij nu nog eelrs in urijn
klaver gezeten of een paar kippen lr,eggekaapt, doch
brancl stichten ! Dat is verregaande.

.te rnan hacl toch iets booS

magere
Aan den dij!' spanden de twee mannen de

paar'djes i:r...

Na een half uur keerde Dries terug.

-

rv.

De vrouw lieP kwaad rond'
die
Wat helpt het te vluchten !" brornde ze' I\{et
op'
niet
toch
we
scharminkels voor de wagens schieten
ge rlu ook
En de politie zal ons rap inhalen" Wat moest
! Ze steken
bmnd gaan stichten ! Wat hebt ge daarvan
te
u in ,t kot en ik kan zurgel de kiuderen den mond
zonder te rveten u'aarmee !
stoppen
gp ! snauw-.
Toe, zwijg en laad vlug den rommel
dat die
de de kleine, zwarte man' Kon ik voqrzien'
boeren wakker werclen'
an'
Die domme vogels hebben ze gewekt' zei de
echtpaar'
dere man, een meelooper van 't
be'
Darl zijn de *i"u t', niet zoo dqm als cij'
stelen
te
kiekens
weercle de vrouw. 'k IIad gezeg<l wat
stichten' dat is
brand
maar
kundt,
of wat ge li'egkapen

in de gevangenis bren'gen
omdat die boer mii
Ja, ik kreeg nu 'dat gedacht
Tqe' tqe'
verkliki had ! viel de zwarte m'ar weer - uit-'
van dat dorp op de been is' kunnen we
eer de politie
-de
eind*
Hollandsche grens ziir'' 't Is rnaar een
a1 over

u zeker

zeTf

!
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je.. De

veldlr.-achter

ligt te

_?7

,t

ronkeu in zijn bed. Is al
een stuk dag, eer hij ,t hoor.t
en ïnorgen ,o,chtend loopt
hij hier met ztjn neus tegeri den dijk,
Laar wij zijn ge_
vlogen !

zijt tr,r,ee uilen ! schold de vroul,v. Altijd
- Ge
ur,v
kop uitr'r,erken, vervoigde ze tot haar
man.
* Maak Antoon wakker,, dan kan
hij helpen du_

zu'areflwen.

- Ja, dat za7 rvel helpen. Hij zou beter cle paarclen
vasthouden, dat ze niet omver

vallen !
Maak hem u,akker, zeg ik.
-De vrouw
verdrveen brarnmend in een der
wagens.
waar Autoon op een hoop vodden
rag te snurken. De
moeder schudde hem heen en rveer.
me slapen ! kreunde de knaap.
_1r",
*- Neen,
opstaan !
Maar 't is nog donker !
*- We vertrekken... Vooruit, ge
moet helpen....
'k
Ben zoo moe...
- Moet ik
--*
u met wat kletsen naar buiten jagen !
kreet de vrouw, die nooit zachtzinnig
uras.
Antoon stond brommend op. IIet
was de jongen
van de gescheurde jas. In ,t donker
trok hij zija lompen

aan-

Zeg eens, duurt dat nog lang daar
! schreeuwde
zijn -vader aan ,t deurtje.. Of moet ik
u met een paar
sc&oppen heelemaal wa&ker maken.
Ântoon baastte zich uit den uragen,
want vader was

_

niet,uiak... Ijn met zijn moeder ,duwde hij aan de wagens, terrvijl de mannen de paarden op1'oegen. De andere kinderen sliepen door.
De kleine kar,avaan vertrok. Tegen den dijX< i<abbelden de golfjes van den stroom.
Iu een paar uren kunnen we te Nieurv-Nano.en
zijn, in Holland, zei de ztv.arte man. Dan ligt de veldrvachter nog in zijn bed te ronken. We hebben niets
te vreezeu. En van Nieuu'-Namen trekken t\:e nà t
Huist. Zocs naar Axei, Sas van ,Gent en over Selzate
keereir rve in lielgie terug.. in een heel andere streek.
klets rnaar op, mompel,de de vrouw.
- Ja,
De wagens schokten over den lveg. De arme paarclen kregen telkens slagen, al t'eercle,n ze z)c1t \\tat ze
konclerr.

Slaperig spokte Antoon mee.. I{ii n".rs eisenlijk
een arnre, r'erwaarloosde kuaap, clie medelijclen moest
n'ekken. Nooit hacl hij een school bezocht en zelden
hoorde trij een vriencleiijk woorcl. Onder scheldrvoorden
en r'loeken en ook veel slagen \l'as hij groot gebiacht.
IIij leel c1e vroeg beclriegen en stelen. \À/at uoest
cr van hem groeien ?

--

FIalt

! klonk het

eensklaps.

De magere paar'c1en schenen blij te kuunen gehoorzamen, wânt ze stonden dadelijk stil.
De brrrg'emeester, vier genclarmen en de veldrvachter hadden c1e zrververs al ingehaald,
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Wat is er heeren

? vroeg de kleine,

-29zwarte

meester.

man.

-

Dat begrijpt ge best genoeg, ant'rvoordde

de

burgemeester.

De

is qns komen âanzeg,g'en,

veldwachter
we te zes uur vertrokken

te

dat

moesten zijn.
fs nog op lange na geen zes uur.. Ge zijt veeil
-'t
gehooorzaam, ,mân... Rechts omkeer maken en al-

len mee naar 't dorp.
Maar waarom ? vroeg de baas van de troep.
Om brand te hebben gesticht op de hoeve van
den landbouwer lIamels.
Dat is niet waar ! riepen de twee mannen en de
vrouw tegelijk.
En toen giag de vrouw voor den bur.gemeester
staan en schreeuwde :
Heeft die boer dat durven beweren, de leugenaar- ! Ik ben fatsoenlijk op zijn hoeve geweest en heb
beleefd om schadevergoeding gevraagd voor de jas van
mijn jongen. Een der lummels van de hoeve had die
jas gescheurd. En nu zeggeû, dat wij brand gesticht
hebben ! Ila, een mensch wordt kwaad bij zoo'n valsche kschuldiging.
Toch vlucht ge, merkte de burgemeester op.
- Nsen, wedervoer de baas. We reizen 's nachts
o.mdat het over'dag te warm is.
Vooruit, naar 't dorp en geetr pmatjes ! We

-

de burgezullen ginder a1les nader oûderzoeken' beval
kleine'
Maar dat is 'onrechtvaardig ! bulderde de
we gehoo'rzamen
zurarte man, die weer driftig werd' Ên
rijke boeren'
niet. We zijn even vrije menschen a1s de
'Wel, dan zal ik u de boeien
Niet gehoorzamen ?
laten aandoen, dreigde de burgemeester'
De baas van het troepje sprong opeers terzijde'
Maar
de vlucht ûemen en a1les achter laten'

-

Hij wikle

develdwachterstakhemvlugzijnstotvoordebeenen
in een gracht
en de kerel struikelde er oveÏ en kwam
er hena eruit
met rvater terecht' De gendar:men trokken
vreeseen boeiden hen" stevig. De kleine man speelde
kleeren stond'
iij[< op, terwijl hij daar met druipende
en tierde'
maar het baatte hem niet' Zijn vtouw raasde
Maar

de

andere

man

gehoorzaamde

nu

gedwee en

naar het dorp'
keerd" de wagentjes' De karavaan trok
blijven'
De vrouw rnocht daar bij de kinderen
De
maar de twee mannen [aoesten in de 'gevangenis'
baas kreeg droge ktreeren' vâû zijn vrouw'
ze hem
Ge zijt weer eens slim geweest' beet

-l

toe.

hii
Ântoon hroop weer op ziin lompe'nbedn waab

*30\\ias zeer slaperig.

Hij
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niet erg ontstelcl. I{ij
lrad ai zoo cjikn'ijls gezien, dat zijn vâder
en moeder
scheen

overhoop lagen met gendarmen en politie.
Tu'ee genclarmen bleverr ter pla.atse. De anderen
gin.qen

ter mste.
Maar a1 vroeg keerden de btrrgemeester en
de
veldn'achter terug. En eerst r,verd cle vrouw
ondervrâ:â.{d. Ze l>egon met te liegeu en b,eueerde,
d.at geen

van bcicle Inânnen ,s avonds \veg was gcweest.
Maar ze
'nlerr'l rveer. driftig- en niiclig en versprak
zich. En ein_
ilelijk riep ze :nit i

-

Vraag het

liteel' \'âti

Ifet

c1e

kerels ze1f.

Ili trek

me er niets

.1la1il.

.c'luurCe

nog s.e1 een tijd, maar dan krvam de
bekentenis to,ch. Err de burgerneester veru,ittigde
het
gerecht in c.le stad.
-En toc;r bleek het, <jat de z\\,ervers in het l,and
van TVaas henuen, konijnen eli waschgoed gestoletr
haclclen.

De overheicl bemoeicle zich met de

wâgenbewo-

ners. De ûrannen en de vr.ouw rverclen naar de gevânge_

rris van Derr,dernon<le gebracht. En men plaatste
de
kjndercn in een gesticht,om ze veot verderc verwilde-

ring te

bewaren.

Zoo k'"vam uit
voor, ôok voor Antoon die thans naar school zoll

het kwade voor hen nog het goede
1gâafl.

De ooievaars \r/erden niet meer gehinderd' 't 'Was
een mooi gezicht, toen de jbngen op het dak .zaten en
de heele familie nu en dan vroolijkheid klepperde.
' Vacler ooieva,ar kon er d,an zoo fier bij staan, alsof
hij het begreep, dat hij de hoeve voor vernielirig, had
bervaard, en er over hem in de gazet was geschreven.
Er rvaren uit 't ronde talrijke menschen naar de
vogels komen kijken, die zoo tvaakzaa,m waren geweest.

En baas lfamels had besloten
rt FI.et Ooievaarshof r 6e noemen,

zijn hoeve voortaan

Die naam werd op het hek geschilderd. De h.mer
ging voorbij. De kleine ooievaars r.verden groot en v1rlgen uit.
En stilaan begon de vergadering der vogels op het
schorre. Dat was me daar dan een geklepper.
Ze pra.ten over de groote reis, beweerden Laura
en Nele.
En balf September vertrokken de ooievaars. Ileerlijk vlogen ze heer, den kop en de pooten gestrekt.
reis en tot het volgend jaar I riegr {'aare
- Goede
hun na.
.- nt Was stil qp het dah...

-32In de gazet lazen de hoevebeworers, dat de zwervers tot eeni,Ce jaren gevangenisstraf veroordeeld wer<}en.
den.

De kinderen zouden in het gesticht opgevoed rvor.

Dat was voor de kleinen eer groot geluk.

't Werd winter en 'dikwijls huilde de wind Em het
ooievaarshof, 't Vroor, 't sneeuwde, het regende ook
rlagen achtereen. Maar dan verscheen weer de Lente"
En de ooievaars keerden terug en klepperden vaû te"
vredenheid.

EINDË.

