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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N. 1

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

Alle goedjonstige lezers ende lezeressen welgekomen en welgevonden, op den eersten Zondag van
kerkelijk jaar, rend don heerd en onder het beeld
van den gekruisten God, de Onbevlekte Mated
Maria en zijne Heiligheid den Pans,
Dien God nog lange iiren
Na dit jaar moge sparen !
Rond den Heerd is een jaar oud geworden,
al is 't dat veel bijstand die beloofd was achter gebleven of niet gekomen zij, maar,
Helpt a zelven
Zoo helpt u God
is een oud Vlaamsch woord, en daar zijn er ook
velen die verkozen hebben niets te beloven en veel
to geven.
Aan alien die Rond den Heerd welwillend zijn
hertelijken dank.

1 DECEMBER 1866

ZONDAG, 2. Ad te levavi Zondag, eerste Zondag
van den Advent; zie l e jaar, bladz. I.
't Evangelic is als volgt : In dien tijde, Jesus
heeft tot Zijne discipelen gezeid : daar zullen teekenen
zijn in de tonne en de mane en de sterren, ende in
de landen eene bangigheid der lieden van de verbaasdheid om het geweld der zee ende der vloeden,
de menschen verdwijnende door vreeze ende verwachtinge der dingen die der geheelen wereld
overkomen zullen. Want de krachten der hemelen
zullen beroerd worden en dan zullen zij den Zone
des menschen zien konien met grooter macht ende
majesteit. Ende als doze dingen beginnen te geschieden, ziet toe ende heft uwe hoofden op, want ulieder
verlos:inge is nakende. Ende Hij heeft hun eene
gelijkenisse gezeid : Beziet den figenboom ende alle
boomen, als zij nu uit hun zelven vruchten voortbrengen, zoo weet gij dat de zomer bij is. Alzoo ook,
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als gij deze dingen zult zien gebeuren, zoo weet
dat het rijk Gods nabij is. Voorwazir, ik zegge
ulieden, dat dit geslachte niet en zal voorbijgaan,
tot dat al deze dingen geschieden. Hemel en aarde
zullen voorbijgaan, maar Mijne woorden en zullen
niet voorbijgaan.
Het geslachte der Joden, tot hetwelke Christi's
dit Evanggelie sprak, en is nog niet voorbij en de
wereld staat nog, daarop steunt de verwachtinge van
het einde der wereld met de bekeeringe der Joden,
en de vreeze die bij velen onstaat als men van merkweerdige Jodenbekeeringen hoort spreken.
Hemel en aarde zullen voorbij gaan, en gaan,
om zoo to zeggen, alle jare voorbij : de Hemel wordt
met nacht en de aarde met sneeuw bedekt; het jaar
gaat uit en komt in, — dan spreekt de heilige Kerke
dit treffend orakel Chisti : t Maar mijne woorden en
zullen niet voorbij gaan. Jaar en tijd, dag en stonden gaan voorbij maar Gods woorden zijn en blijven
zonder 'einde of voorbijgang,zij loopen tot in de
verdeelingen van herte en ziele, maar zij en gaan
niet voorbij.
Van Adam tot Noe, van Noe tot Abraham, van
Abraham tot Moyses, van Moyses tot Christus, zijn
vier trappen van den advent of koni qe Christi, en
worden verbeeld in de vier weken van den christelijken advent.
Van Gene roede beet men beide endeil het einde,
en beide enden, naar elkander geblgen en gevoegd
zijnde, Timken eenen ring uit zonder einde : zoo ook
staat aan 't begin en aan 't einde van 't kerkelijk
jaar't zelfste Evangelie, en de twee Evangelien komen
te samen in den loopenden ring van 't jaar, dat de
Rotneinen annus of annulus, eenen ring noetnden.
't Woord jaar, in de noordsche tales am of (for,
is 't latijn-che Per en 't grieksche ear, en 't beteekent
eigentlijk den ingang's jaars, de lento of het voorjaar.
Dit en nog veel meer schijnt de heilige kerke te
zeggen in hare wonderlijke beeld- en ceremoniensprake, waarvan nu dat de Evan;-lien uit zijn,
zal trachten elken zondag iets of wat mode te deelen,
tot nut en onderhoud van elk ende eon.
MAANDAG, 3. In het chineesche eiland Sancian,
de dag van Sint Franciscus Xaverius, van 't gezelschap Jesu, apostel van Indies, doorluchtig om de
bekeeri4,d volkeren, om zijnegiften en mirakelen;
hij overleed vol verdiensten en uitgewrochte worker,
op den 2 December; zijn dag nogtans wordt heden
gevierd, op bevel van Alexander vit. Aldus het
Martyrologiam Romanum.
Franciscus Xaverius of de Xaver, wierd op den 7
April 1506 van edele ouders geboren, op het kasteel
van Xaverio, gelegen in Spanjen, aan den voet der
Pyrenees. Achttien jaar oud zijnde, ging hij zijne

studies voltrekken in de vermaarde Universiteit N;an
Parijs, wierd meester benoemd in de vrije kunsten,
en doceerde daarna de philosophic tot grout profijt
van zijne disci pelen en zijne eigene eer. Franciscus
was vol hoogmoed, en liefde tot de wereld, maar
God die op hem groote inzichten had, bekeerde
hem door de gebeden en vermaningen van Sint Ignatius van Loyola, stichter der Societeit Je,u, die alsdan ook te Parijs studeerde, en de grondsteenen
van zijn order legde. Van dan of stelde Franciscus
hem °rider 't bestier van Ignatius, en hij wierd in
jaar 1537 priester gewijd.
Ondertu,schen vroeg Joannes Ill koning van Portugal, aen Paus Paulus III eenige leden der nieuw
opgekomene Societoit Jesu, om naar de lndien ge-

zonden te worden en aldaar 't geloove te prediken.
Op bade en raad van Sint Ignatius, wierd Franci cus
door den Pans verkoren tot zoo eerie groote onderneminge, en. bekleed met de macho van apostelijken
zend, ling, scheepte hij in te Lissabon, op den 7

April 1541. 't Is schier ongelooflijk wat hij, binst
den tijd van ruim lien jaren, in Inditn en Japan
gedaan heat. llij bekeerde en doopte met zijne

eigene harden meer als twaalf honderd duist heidenen, hij verbrijzelde boven de veertig duist afgodenbeelden, en hiertoe heeft hij meer weg a geleid als
dat er noodig is om drie maal de wereld rood te,
reizen. Men heeft uitgerekend dat FranciscLB, sedert
zijn vertrek nit Parijs, den 15 November 1536, tot
der ure van zijne dood, meer als vijf en dertig duist

uren wegs, nicest altijd te voete en dikwijli baarvoets, afgetr.Aen heeft. Niet te vreden met Indien en
Japan uit de duisteriiissen der agoderije getrokken

te hebben, Wilde hij nog China gaan bekeeren, maar
in 't overvaren naar die landstreke, en als men al
de kusten ervan in 't zicht hadde, wierd hij gevaarlijk ziek en stierf op 't eiland Saneian, den 2 Decem-

ber van 't jaar Ons Heeren 1552. Hij was zes en
veertig jaar oud en had er Lien en half in den, Oost,
gewrocht en geleden.
't Doode lichaam van Franciscus, tot twee maal,
toe met levend kalk overdekt, opdat het vieesch_
spoedig zou verteren, wierd, twee maanden en half
na zijn overlijden, geheel en onbedorven gevonden,
eenen allerzoetsten reuk nitgevende. Men drown; het
naar Malacca, en als 't daar toekwam, op den 22
Maarte 1553, Weld de poste die de stad schrikkelijk.
verwoestte schielijk op. In 1554, wierd het gebracht
tot Goa, waar het tot den dag van heden ongeschonden bewaard wordt, ter uitzondering van den reehteren arm, die in 1612, op bevel van den Generaal,,
der Societeit Jesu, Claudius Aquaviva, naar Roomen,
gezonden wierd.
Franciscus Xaverius is zalig verklaard geweest.
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door Pans Paulus V,op den 25 October 1649, en
Gregorius XV stelde hem onder 't getal der heiligen,
bij zijne Bulle van 12 Maarte 1622. Alle twintig jaar
opent men de rijve waarin zijn lichaam met de priesterlijke gewaden bekleed berustend is, en men doet
het eenen nieuwen kostelijken casufel aan, door de
koninginne van Portugal eigenhandig geborduurd.
De oude casufel or naar die princesse gezonden,
om erover, volgens hare beliefte, te beschiliken.
1 itvoorrecht is nit erkentenisse toegestaan, vermits
Franciscus naar Indien gezonden wierd, op de vrage
van den koning vanPortugal, en dat men aldus
aan dit doorluchtig stamhuis eensdeels al het goed
wijten rnag dat hij in die verre land en .gestieht heeft.
In 1619, begonnen de Paters Jesuiten te Brugge
eene schoone en groote kerke te bouwen, op den
T rond hun door 't Ma a istraat ef e cr even, waar nu Sint
Maartens plaatse is, en eertijds het handelhuis stond
van de Schotten en de Ierlanders. De eerste Steen
wierd gel id in de maand Augusti 4649; 't duurde
twee' twintig jaar eer dat zij opgemaakt was,
en 't en was maar op den 14 October 1641, dat
Lijne Hoogweerdigheid Niklaais de Haudion, achtste
Bisschop van Brugge, deze kerke plegtiglijk inwijdde, ter eere God ,; en van Sint Franciscus Xaverius.
In 4773 wierd de Societeit Jesu in de Nederlanden
afg,eschaft, en, sedert 4779, dient de Jesuitenkerke
van Brugge voor prochiekerke aan die Sinte Walbnrge. Heden nog ziet men boven 't portaal 't standheeld
van Sint Franciscus Xaverius staan, met rochet en
stole aan, en een kruis in der hand : daar onder
lees men • D. 0. M. et S. Francisco Xavcrio sacrwn,
dat is : Den allerbesten en allerhoogsten God en
Sint Francis us Xaverius gewijd.
Ten 'are 1627 is ten langwerpig vierkant de eltjen nit den rechteren arm van Sint Francis u5 van
Roomen naar Brugge afgezonden, door den Generaal
der Societeit Jesu, Mutius Vitelleschi. Ter openbare
vereeringe goedgekeurd, op den 24 Julij 1634, door
Zijne Hoogweerdigheid Servaas de Quinekere, zevensten Bisschop van Brugge, is die kostelijke reliquie plechtiglijk verheven geweest op den 6 Mei
1660, wezende Ons Heer Hemelvaart. De nauwkeurige beschrijvinge diet . solemnele verheffinge staat
aangeteekend in 't vlaamsch leven van Sint Franciscus, uitgegeven, 't Jaar 1663, door Pater Philippus
Franciscus Taisne, S. J.
Tijdens de langdurige pe ,, te van 4666, wierd
Sint Franciscus Xaverius tot bijzonderen patroon
die^ schroomelijke ziekte, door 't
aangenonien tegen
Magistraat ende 't volk van Brugge. Deze zielroerende
ceremonie ggschiedde met veel plechtigheid op den
10 Junij van 't gemelde jaar, en 't en zal zeker de
lezers en lezeressen van Bond den Heer d niet onaan-
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genaam vallen to vernernen 't gene dat ik in een
raar vlaamsch boeksken desaangaaiide gevonden
hebbe :
Na dat de treffelijke Process'ie, gegaan zijnde
nit de kathedrale, en in de welke tusschen eene menigte brandende toortsen van al de sodaliteiten, veler
^ Patersder
^ Societeit
Burgers en Edellieden,
door de
^ Heiligen
gedragen wierden de Reliquien vanden
Artemius ende Pontianus, en waarria volgden die
van den Heiligen Xaverius, onderschraagd door vier
zeer Eerweerde Heeren kanoniken, van zijd, gaande
zes Paters met btandende keersen, is Zijne Doorluohtige Hoogweerdigheid Robertus de Ilaynin, verge-

zelddoor heel zijn kathedraal Capitol, en dragende
het Hoogweerdigste, als ook gevolgd zijnde door de
Edele en Weerde Heeren van 't

traat, gekomen

tot in de kerke der Societeit Jesu, onder 't geluid
van eene schoone musike, en he o f di t gee:in
digd •zij nde, gezongen eenige gebeden gebruikelijkdusdanige omstandigheden. Hierna, den Bi schop zittende
voor den hooen autaar omringeld van wederzijden

door de zeer Eerweerde Heeren
^
van zijn capitol, en
in het midden der kerke knielende aall spaanschleèren stoelen de Edele en Weer& Heeren Wethoudors, heeft de zeer Eerweerde Heer Aartsdiaken
voorgelezen de Bulle van zijne Hoogweerdi b heid oor
do Welke hijgetuigde de verkiezinge goi . d te vinden.
Dan is eel st Mijn Ileer de Sellout, en na hem de
twee Ileeren Burgmeesters, wezende Jonkheer Vincent Stokhove, Heere van Sinte Catelyne, en Jonkbeer Jan-Baptiste de Villegas, de een voor en de ander
na, genaderd tot zijneHoogweerdigheid, ieder van
hun dra i;ende eene witte wassen keerse van twaalf
pond, elke behangen met een zilveren schild, op 't
P. Q. B. eligit in perpetuunt Urbis Bruyensis Patronurn contri pestein Sanelunt Francitscum Xaverium. Da t is : De as ende 't

Welke geschreven stood : s.

Volk van Brugge verkiest den heiligen Franciscus
^
Xaverius voor eeuwigen Patroon tegen de peste.
Welke woorden zij, de een voor en de andere tia, al
knielen, in de hand en des Bisschops, en in de toaenwoordi rr heid van 't hebbfm voorgelezen, offexende ook de keerse en z
• ilveren schild
aan huiinen nieuwen heiligen Patroon, daartia, de
Te Deem, tot dankbaarheid aan God, gc-izongen
zijnde, is het Sermoen en Lof geweest, en al dus
met de Benedictie van 't Allerheiligste is de plechtigheiddozer verkiezinge gesloten. Om die verkiezinge to vereeuwigen,heeit men boven 't portaal
van do kerke der PatersJesuiten, — nu Sinte Walburge, 't •
volgende opschrift gezet gouden
letters : « Den Heiliyen Francisens Xaverias besonderent Patroon tegen de peste aengenoinen door het Magistraet der stad Brugge, ten jaere 1666. P
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Deze mirakeldoender van onze Peuwe, —
schrijft Thomas Montanus of van den Berghe, in
zijnen Boek van de Peste, — is van God op onze
tijden zoo tegen de Pe, te, als tegen andere ziekten,
tot eenen geestelijken en hemelschen Heelmeester
gegeven, wiens bezondere bescherminge ik, ten tijde
van de woedende Peste van 4666, in de stad Brugge,
gevoeld en ondervonden hebbe. — Deze geleerde
schrijver, gewonelijke Natuurkundige en Geneesmeester van de stad en den lande van den Vrijen,
in zijnen bock wiens Lite! is : Qualitas.Loimodea
sire Pestis Ibugana, dat is : Hoedanigheid der kwale
of de Brugsche peste, dien by nopende de peste
van dit jaer 1666, tot Brugge geschreven heeft,
en aen den H. Franciscus-Xaverius als verkoren
Patroon opgedragen, in den eersten Boek, aan 't
vijfde capitol, geeft getuigenisse van de verlossinge van Brugge in dozer voegen . Deze
welke met Januarij 1666 begonst had, is geeindigd met Januarij 1667, dank zij God en zijne
allergoedertierenste Moeder, allerbermhertigste Beschermster onzer stad voortijds onder naem van
Marienburg bekend, heeft ook deze op den feestdag
harer zui‘eringe 1667, van de peste ganschelijk
gezuiy erd, ter voorbiddinge van den heiligen Franciscus-Xaverius, onzen nieuwen verkoren patroon
tegen de peste.
Het is zeker dat, door den heiligen Xaverius,
die 't meest in den Hood zijn bevrijd geweest, welke
meest van al aan het gevaar waren blootgesteld, te
weten de Paters der societeit Jesu, die alsdan, volgens hunnen heiligen roep en loffelijke gewoonte,
in het biistaan der besmettelingen, be;rouwende op
den heiligen Xaverius, hunnen i:,ver der ziel hebben hien blijken, en van welke nogtans niemand dit
jaar en is overladen, zoo de stee p en tafereelen bewijzen die zij in hunnen doodkelder liggen hebben.
De sad van alle besmettinge en gevaar nu volkomentlijk bevrijd zijnde, wierd op den 2 Februarij
1667, zoo in de kathedrale van Sint Donaas door
den Deken, als in de kerke der Eerweerde Paters
Jesuiten toegewijd aan den Heiligen Xaveriu, gezongen de Misse van dankbaarheid, met zoo veel
gestichtigheid als ongewonen toeloop van yolk,
over de gelukkige verlossing en zuiveringe dozer
stad van alle bosmettinge en overblijf,els van Peste.
Dc honderdjarige gedachtenisse der verkiezinge
van Sint Franciscus als patroon tegen de peste, wierd
gevierd te Brugge op den 7 September en zeven volgende dagen, '1 jaar 1766; men hield de honderdvijfligjarige geheugenisse hiervan op den 1 September en veertien volgende dagen in 't jaar 1816, en
dit jaar 1866, wezende het tweehonderdste verjaren,
heeft zijne Hoogweerdigheid Johannes-Josephus

Faict, XX Bisschop van Brugge, van Roomen eenen
Vollen Aflaat verkregen te verdienen in Sinte Walburg kerke, op den 2 December of een der 14 volocrende dacren •
't En is niet te verwonderen dat zulk een man
als Franciscus Xaverius nog voort blijve leven en
reizen op deze wereld, van dag tot dag verder en
verder! Hij en stichtte, 't is waar, been nieuw order,
hij was immers zelf een orders priester, maar, op
zijn voorbeeld en onder zijne bescherminge hebben
andere zijn onderbroken werk op allerhande wijzen
voortgezet. In 1816 was de Bisschop van Nieuw
Orleans in Europa komen hulpe schooien voor zijn
bisdom, twee vrouwen te Lyons in Vrankryk hoorden
dat het voor De Voortplanting des Geloots was en
gingen aan 't werk, en het eenvoudige beginnen van
deze twee, Wier namen God alleen bekend zijn, heeft
sedert dien priesters, bisschoppen en Pausen in
beweging gebracht, onder Gods hulpe, zoodanig dat
de voortplantinge nu vier nullioen, in de plaatse
van heure eerste twee duist frank 's jaars, voor God
besteedt, en dat de zoogezeide wilder van de Hudson
baai en Madagascar hunne tiendemannen en hunne
aunalen hebben net zoo als ik en gij.
Daar was ne smid te Brubisel, die in 53 zijne
octave vierde ter eere van Sint Franciscus; God
moist hem wonen, dien fraaien werkman, en hij zond
hem 't gedacht van te !even en te laten leven, in
't geestelijke wel te verstaan; twee drie werklièn

slaan te gader en trekker aan eenen string, om de
bekeeringe v:in de zondaars, daar komt allicht een
priester bij, pater van Caben, S. J. van Brugge,
ook goedkeuringen van bi,schoppen en van den
Pans, en, 't en was wel maar ne srnid die 't werk be-

gost, maar die smid heeft wel gewrocht: God loonde
't hem ! E. H. Cone, nog een die van vverken weet,
heeft ook begonnen smedeu te Rousselaere, en
sedert dien hebben wij Sint Franciseu: genootschap•
pen te Roussehere, te Moorlede, te Lophem, waar
pater van Caloens broeder burgemeester is, te
Oostende, te Blankenberghe, te Heyst, en laatst nog
te Aertrycke. Waarom te Brugge niet? Zal het Per
van t' ender Sehotland Haar E. H. De Kierens overspringen, den Vlaamschen Mis ionaris op Ysland,
als dat het te Brugge wortel vat, waar zijn vader in
Christo geboren is? Waar chijnelijk : immerA onder
de twintig bisschoppelyke goedkeuringen des genootschaps uit Groot Bretanjen leze ik al deze van
Bi-schop Strain, in 't Oosterdeel van Schotland,
waarin hij zegt : Eerweerde Pater Louis van
Caloen, S. J. director van 't Aartsbroederschap van
Sint Franciscus Xaverius heeft onze voile toestemming in het inrichten des genootschaps in ors district.
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God voordere 't, en Sint Franciscus!
DIJ, ENDAG, 4. Sint Barbara, zie 1 jaar, bl. 2.
WOEN DAG, 5. Sint Niklaais avond.
DONDERDAG, 6. Sint Niklaais dad. De verhandelinge over Sint Niklaai, met een deunije uit Wacken
en nog een uit Gulleghem, benevens eenen geheelen
voorraad Sint Niklaais zaken, moet ik, wit Sint Franeisci willen, uitstellen tot ter jaren, als God 't belieft.
VRIJDAG, 7. Sint Agathon, soldaat, die willende
't yolk belett . n de lijken der martelaren te onteeren
onder een wreed en oproerig gehuil den vchter
wierd aangeklaagd en zijnen eerbied voor de dooden
met zijnen hall betaalde, in de vervolginge Decii.
Agathon is Grieksch en wil zeggen de dappi're.
ZATERDAG, 8. Ooze Lieve Vrouwe onbevlekt
ontvangen.

waarschijnlijk nooit been voet genet. Caesar was te
groot voor de andere kleene menschen die hem
omringden, en, niet wetende hoe boven hem gestaan,
zoo sloegen zij hem dood, en zij stonden over zijn
lijk. Hij wierd vermoord in den Senaat te Roomer,
44 jaar eer Christus geboren was. Caesar meende dat
hij alter bewoog en hij wierd zelf bewogen van den
alleroppersten God; hij deed hetgeen Johannes Baptista preekte : « Legt de wegen effen en maakt de
paden recht, n voor 't heilig Evangelic. 't Was nu
gelijk wen: in de voren van de kanonwagens zaait
men het zaad des geloofs, en de bloedige triomphen
des zweerds worden vergeten wider de milde zegenstralen van het Kruis.
G. G.

VAN DEN KLEENEN HERTOG

CAIUS JULIUS CESAR

De koning was we; met Aarnout gegaan, en,
al had hij te huis geweest, hij en hadde 't niet gevraagd.
Ja maar!
De koninginne was te huis, en de die toogde
geheel heur Opel, om dat zij onvoorziens heure
kvvaadheid de overhand liet.
Vier ruiters kwamen dapper aangereden, Osmond en Rykaart op de hielen, van eer ze twee
boogscheuten verre waren, met orders van seffens...
Ze keerden al te gader naar 't kasteel terug en
zij spraken been woord zij en peisden niet te min.
Wat is dat nu? ) vroeg de koninginne, met
een aanzichte dat het liet zien hoe verre buiten de
voorzichtigheid zij heur eigen liet voeren van de
gramschap, « hoort is 't bij aldien, Osmond van
Centeville, dat gij a verstout van nog eens een voet
buiten de paten te zetten met Rykaart, in 's konings
aNezigheid, zoo zult gij 't mij met uw paar oogen
betalen, let er op dat ik het zegge.
Edelmoedig gesproken voor eene koninginD

Julius Calsar, die te Loo zijn peerd aan den
boom bond, zoo men zegt, was geboren te Roomen,
juist 100 jaar voor Christus tijd. Hij had van God
alle slach van talenten ontvangen, eene zware gifte,
en hij gebruikte ze, zoo hij best kon, tot zijne eigerie
grootheid. Hij was nog Been keizer, als hij al 38
millioen schuld gemaakt hadde, en hem dus gedw9ngen vond met melt van dapperheid, kundigheid en snelheid dies berg die tegen hem lag te
overschrijden. Hij was de Napoleon van zijnen tijd.
Hij won Galliên, Belgenland, en Bretanjen, en om
'en weten hoe dapper dat hij wel was, schreef
Lela
hij hoe dapper dat zij wet waren die hij overwonnen
bad : De cla ps erg van al nog zijn de Belgen,
zeide hij. Die Belgen en zijn onze voorouders niet,
wij
ik .s )r,'
an Brugge en 't Brugambacht
zijn Vlatningen, en op onzen grond en heeft Cmsar
D

ne! ) dacht Rykaart, en Osmond dacht nog veel

meer, maar zij en zeiden alle twee niet; men is maar
wijs als men van schole komt, en, zoo gij eet, zij

hadden nog onlangs alle twee eene goede schole
gehad op 't gene dat er kan van komen als men

herte bo‘en 't hoofd laat meester spelen.
Zoo zij zweegen en ze gingen ongebaad naar
bedde; wat zij peisden, dat zult gij effen aan zien
aan 't gene dat zij deden.

VIII
't Was op eenen schooner zomerschen avond,
Rijkaart en Kaarleman kaatsten voor den trap van

't kasteel, als zij al met eenen keer achter hen eene
stemme hoorden die om eene almoesm bad. Zij keeken omme en ze zagen dat er een pelgrim voor 't
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hekken stond, met hoed en palster en pelerine vol
schelpen van den laude van over zee.
• Komt binnen, man God-, zei Kaarleman,
gij zult van den avond bij on: blijven niet waar, 't is
to late oin nog verder te reizen? ^
g God bone 't uwer heerschap, D zei de pelgrim,
en met dat hij 't hoorde brak Rykaart uit en riep
Een Noordman, een Noordman!
hoore 't aan
uwe tale, niet waar, gij zijt van Normandien?
Mijn heir ends meester! s zei de pelgrim, en
hij boob de knie, en kuste de hand van den jongen
Rykaart twit groote blydschap.
• En Wouter wen nog, Wouter is 't, de weiman, diet' wij hier hebben, zoo waar als dat ik bier
sta, Wouter, ge zijt het gij? en hoe is met vrouw
Astride? s
Wouter ging antwoorden maar daar onderbrak
hem eene felle tale die zei : • Wat is dat hier!
koning willen zijn? hem knieval later doen ! D 't Was
Lotharis die van de jacht kwam en die, niets getroffen hebbende, misgezind den kleenen Hertog toesprak.
't Is een Noordman een van Rykaarts y olk, ^
zei Kaarlernan.
4 Hoe zoo, een Noordman ! 'k meende dat wij
dat wild y olk al voor goed kwijt waren; geen struikroovers hier! Perron, slaat hem duchtig door zijn
vel, dat zal hem leeren den konings zoon van Vrankryk in den ‘Neg loopen.
• 't Is een pelgrim ! D dorst een van die daar
stonden tegen . preken.
• Pelgrim 01 geen pelgrim, doet dat u geheeten
is; seen bespiedende pelgrims ! Pelgrim een bespieder, dat is 't; slaat hem als een bond, zeg ik u!
t Men slaat geen Noordmannen daar ik bij
ben! riep Rykaart, en hij sehoot hem tusschen
Wouter en die hem aan 't lijf ilden met de lederen
rieme van den hondenslager. De rieme viel Rykaart,
zoo land zij was, over den rugge, en Lotharis
loech.
Wei met u, loopt voort en vlucht p zei Rykaart
tegen den polgrim die hem wilde beschermen, en
hij zwong de hondenzwepe slinks en reehts, dat ze
ronkte, zonder nogtans iemand te treffen. De knechten lieten den pelgrim loopen, geen een en had er
hem verstout, y onder nooddwang van den koning,
eene hand op hem te leggen. Lotharis stormde nog
wat zijne ijdele grarnschap nit, en ging dan de
koninginnne zijne moeder vertellen hoe en op wat
maniere hij eenen bespieder ontdekt had.
't Was waar ook, Wouter was bedekt komen
hooren en zien hoe 't met den kleenen Hertog al
stond en trachten eene bijeenkomste met Osmond
te hebben; daarin en lukte hij niet, maar toch, hij

hoorde hier en daar di tjes en datjes. die hij zorgvuldig
aaneen bracht, onder anderen, aangaande Aarnout
van Vlaanderen die daar geweest had, aangaande
de dood van de dienaren, en nog 't een en 't ander,
waarmede hij recht naar Normandien vertrok.
Hij was nauwelijks toegekomen of door geheel
hertogdom onderhield men eenen driedaagFchen
vaston, en 't was biddag overal voor den kleenen
Hertog. Men bad in kerken en kasteelen, in kloosters
en boerenhoven, in leemen kolen en in steenen sloten, overal, op dat de kleene Hertog de fransehe
listen zou ontkomen hebben. Te Centeville bad
men, en te Montemar op der Epte bad men ook,
waar Alberic woonachtig was en in groote verlegentheid lag aangaande zijnen vriend den kleenen Hertog. Alberic ging zelf ter bedevaart met zijne moeder, naar 't heilig Kruis in de andije te Jumegen en
menigen Sint Christoffel groetten zij tang, den weg,
daar hij reusachtig op de gevels geschilderd
Ondertusschen kwam er nieuws toe te Laon,

dat Louis, in den tijd van eerie weke, ging weerom
thuis zijn. Daarin verblijdde Rykaart, want van de
twee was hij nog liever bij den koning als bij die

hooge en slurs Dude koninginne van Vrankryk die
nooit geen riendelijk woord nosh zelfs geese vriendelijke ooge voor hem en hadde.
Rykaart ‘‘ierd ziek van tegenigheid en verlangen.
Osmond en wilt van geen medeeijnkonste, en,
dat ergor was, 't docht hem zeker en vast dat er daar
kwaad onder zat en dat zijn beschermling vergeven
was van iemand; hij hielp Rykaart over dat hij kon,
denkende dat het welhaast misschien mocht gedaan
zijn, maar neon, de koortse hield aan, men gerocht
verlegen, men kwam vragen aan Rykaarts kainerdeure waar hij was.
't Moest uitkomen en kwam uit.
De koninginne zond eene onde ziekenwarige,
maar, als 't Rykaart hoorde wie en van ie zij kwam
Neen ! o zeide hij, met he,tigheid, t van die heb ik
al genoeg om mee, voort te gaan!
Rykaart bleef dagon en dagen ziek, tot dat hij
op eenen zekeren nacht zoodanig gezweet en wel
geslapen had, dat hij 's morgens recht school en zei
'k Ben genezen O.-mond, 't is gedaan!
4 God zij gedankt! zei Osmond en hij meende
't, a 't en 7a1 niet meer gebeuren.
Rykaart was te flauw om te peizen of te vragen
wat hij zeggen wilde, maar van zoohaast als hij netjets mitten kon betmerkte hij dat Osmond hem
nooit lets en lint proeven dat van 's konings tafel
kwam, maar dat hij zelf ter keuken ging, om daar,
hij NNist hoe en van wien, zijn voedsel en drank te
bekomen.
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• Niet open te doen als ik uit ben, en dat voor
niemand, heer Rykaart, r zei Osmond dikwijls, en
inderdaad, Rykaart gehoorzaamde stipt.
De koning kwam, en, ofschoon Rykaart al weer
te been as, bleef hij op zijne kamer zitten, tem\ Wen
dat Osmond weg en weder liep, en hem kvvam zeggen dat Herlev%in van Monstrul gekomen was, een
van Aarnouts booze meewerkers. • Houdt u stifle,
zeide hij tot den kleenen Hertog, • daar en is geen
verlies aan, en hidt God en Sint Christoffel, dat zij
ons uit den Hood helpen, met Sinte Ontkommere de
de sterke mated!
Op eenen keer moest Rykaart hertelijk lachen
als Osmond hovel' kwain, na gewoonte op den etens
tijd, en dat hij eenen grooten drie-vier-dobbelen
bondel .-troo met hadde.
I Hoe! zei Rykaart, 4 gij zijt demist zeker,
Osmond, 't is in 't peerastal dat gij zijn moat! )
« Daar heb ik zoo softens geweest, Heel . Rykaart, D zei Osmond, • en heb uw avondinaal meegebracht in 't voorbijkomen aan de keukenvenstere. •
Dien bond stroo !
In dien bond stroo En ik hope dat het nu de
laatste fransche kost zal zijn lien wij, met Mange
herten, hier zullen nutten.
Morgen avond drinken wij, ik en gij, Noordsch
bier, zoo 't God geli . ft en Sinte Ontkotnmere, in
't land p an Nortnandien.
I In Normandien! riep Rykaart, • in Normandien, is grave Bernaart misschien gekomen en zal
de koning ons laten gaan?
t St! Is 't dat gij niet zeer stilwijgend en voorzichtig en zijt zijn wij verloren.
k zou door 't vier springen om weerom te huis
te zijn.
• Eerst eten, Rykaart,. en dan, niet door 't vier
springen, maar met rijpen raad alles aan boord leggen otn tot ons oogwit te komen.
• Maar wat zult gij doen? mag ik Kaarleman
vaarwel groeten?
Niet te doen! zij moeten gelooven en blijven gelooven dat gij nog ziek te betide ligt, anders
en geraken wij hi. , r niet uit.
0-mond was t , rwijlen bezig met alles in gereedheid te brengen; hij gespte zijn zweerd op zijne heupe,
en oaf Rykaart ziji, kruiswes, stale wat hij over had
aan mondkosten iu zijne male, sloeg eenen breeden
mantel rondom den kleenea Hertog en verzocht hem
dan te, willen neerliggen op het stroo dat hij binnen
gebracht had. t ik zal u daarin binder D zeide hij,
« en u door de Italie dragon als of 't ware ik ga
mijne peerden bestellen.
De reste van de onderhandelingen was tusschen
eenen grooten bondel stroo, die eene kinderlijke

stemme bevatte, en Osmond.
• Zult gij u stifle houden, Rykaart?
g Zoo Mille als dood, zei de bondel stroo.
• Hebt gij a,em?
Genoeg, maar, kunnen ze mij niet zien? •
Neen-zij, schept goeden mood.
D
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Op eenen keer dat ik de ere genoot van vader
David. den leuven-chen taalleeraar en historieschrijver, to mogen een bezoek afleggen in zijn studiekamer, vond ik hem bezig in van Maerlants Rijmbibel,
en wel van pas aan 't woord mezr, m .. zie, dat Maarlant gebruikt voor mugge, zoo de vlamingen hedendaags nog doen. 't Verwonderde David zeer als ik
verzekerde dat mezte nog eon vlaamsch woord is.
Ondertusschen de muggen hebben veel Hamer,
doorgaans beginnende met de letter m, die een
murmelende, homm . nde letter is bij uitnemendheid,

en 't is zeker het gehom van de mu ii;ge en haars gelijke
dieren dat haar muia, musca, moucke, mosquito,
mficke, midge, mot, en m'zie; doen hooter heeft.
Koonoops widen de grieken nog daartegen, dat
scherpmuil te zeggen is, om hare gedaante zeker, en
om haar stAken, waartegen men in zuidersche
larder het meziefloers of koonoopaion, conopceum
uitgevonden bee t en nog gebruikt. Holofernes lag
order zijn conopceum • ijnen wijn to laten verwaaien,
als hem Judith een hoofd minder maakte. Bij ons
heeft het conopceum zijn overhand end floors verloren
en is het simpel rustbedde of canape geworden, zoo
men in 't fransch zegt. 't Verhemelte waaronder men
't alderheili:4sle draagt wordt ook en beter conopceum
geheeten schoon 't niet en client om muggen te weren.
Wie zou er no gelooven, zonder uitleg, dat de
canape na do muggeti genaamd wordt?
't Is nogthans alzoo.
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Hier vooren zijn drie muggen geteekend, en alle
drie in den act van bloedzuigen, dat hun deerlijk
ambacht is.
Wat op de wereld doen zij daar !
Luistert : Zij hebben eerst een lang scherp
straal, dat, met vergrootglas bekeken, holde is en
uitloopt op meet als een scherp en getand punt,
als of men zei aspergensteker met weerhaken lams
de snOe. Die vervaarlijke bloedlater en zuiger lift in
eenen trog of scheede, die buigbaar is en met twee
dekvlaken voorzien, waaronder zij hem weigerlijk
schuil houden. Willen zij iemand eene lating geven
en een eetmaal menschenbloed .genieten, zoo heffen
zij de deksels van hun steekmes op, zetten de trogwijsde scheede neder en vast op het vel, en steken
maar dapper toe; een tiksken ester komt afgeloopen,
ontsteekt de wonde en duet het blood bijkomen,
waarop zij verlekkerd zijn. Zij steken al dieper en
dieper, en, na mate 'tondo kort dat nog uit de wonde
blijft van hunnen zuiger, later zij de scheede buigen,
op hour zelven dobbel slaan en tegen den stoker
aanliggen, zoo men op de plate zien kan; dat is om
steun aan hun vreezelijk wapen te geven. Als zij
vadaan zijn en spannen van 't menschenbloed, zoo
vliegen zij, order trompetgeschal, van daar, zonder
goon dag of goon avond te zeggen.
Wat zoude er van oils geworden waren de mugG. G.
gen lien maal zoo groot !
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Ik r ing de bosschen
Droefgeestig in,
Van niets te zoeken
Dit was mijn zin.
'k Zag in de schaduw
Een blomke staan :
De zon blonk schoone
Op zijne blaan.
Ik wilde breken,
En 't zei zoo fijn
itch moet ik sterven,
Gebroken zijn ?).

't Kind gaat voort, zonder spreken; maar 't was
al lichte were en 't zette de kanne ijdel op tafel.-Wat schilt er? * zei de vader, * daar en is niet in ?
— 't En steekt daar niet in, 7) zei 't kind, 4 't en is
geen kunste van te drinken als er bier in de kanne
is, maar wel van te drinken als er geen en is.
— Die Tom is jong gestorven.
Het geld dat stom is
Maakt refit dat krom is,
Maakt zone wijzen
En jonp..,e grijzen
Al zijt gij schelm, al zijt gij dief,
Hebt gij maar geld gij zijt mij lief.
De vrienden,—moat ik nooit geen hoover!
Geslachten waarlijk den meloen;
Wel duist en nog moet men er proeven
Aleer te vinden eenen goon.
Ik had een droom : Goud was hij weerd,
'k Zei seffens 't I. voor Rond den Heerd;
Mijn lier gaf ik den vollen tom
Eilaas! ..... met slapen dwijnt de droom.
M.
Karel, keret wil zeggen man. Gelijk 't oud woord
kwene, dat is vrouwe, in 't Engelsche queen, nu koninginne te vggenis,zoo is Krol, Karel in 'tpoolsch,
koning te zeggen. Een Karelkind, zei men eertijds en
nu nog in 't noor&ch tegen een knechtjen, en een
manskerel is een vlaamsch woord dat, gelijk z,etelstoei
everzwijn enz. twee maal 't zelfste zegt. Een lang
mannenkleed ,dat ze nu zouden rObe de chambreheeten,
daar zei men eertijds een kerel tegen, en 'k geloove
dat ik nog te Veurne gehoord hebbe : Mantje, doe je
slapkerel an. Hier tnaakt de man het kleed en het
kleed den man, zoo, men ziet. Weet er mij niemand een
ander voorbeeld van een woord dat ter zelver tijde
kleed en man te .._eggen is?
Verstand en geweten
Waar die twee een zijn, daar is 't recht.
't Gewetenloos verstand is slecht,
En 't onverstandige geweten

'k Ontgraafde 't blomke
In 't eenzaam oord
Ikplantte 't weder :
En 't bloeit nu voort.

Maakt menig een bezeten.
E. W.

• ■••■• ■■•

I Tom, neemt daar een-keer die ijdele kanne, en
haalt bier tegen ten noene, zei een Engelschman tot
zijn kind. — Maar vader, wear is 't geld ? t Gij
fijne oore dat gij zijt, 't en is geen kunste van bier te
gaan haler voor geld, maar wel van er te krijgen
zonder

Wat een komeet is heeft geen wijze ors nog verklaard,
Men zoekt en vorscht tot heden.
Maar Pier zegt: • Dat weet ik: eene star is 't met een
En met dat licht is Pier te vreden.
[staart!
't En is niet van te vliegen
't Is 't al van te beeten.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD en COMP., Hoek- en Skendrukkers. Brugge
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HIND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

`TW EEDS

N.°

JAAR

DAGWIJZER

9. Populus Sion Zondag, tweede van
den advent. 't Evangelie leest I e jaar, blad. 9.
't Evangelie van den eersten Zondag van den
advent verkondigt de teekens die de laatste komste
Christi zullen voorkomen, de tweede Zondag spreekt
van Johannes, den voorlooper Christi in Zijne
eerste komste. Johannes de Doopur lag als staatsgevangen in de kelders Yan kasteel Machairos
of Zwartenburg gesloten, op bevel van Herodes, den
vreemden Revolutie Koning van Israel; daar zijne
discipelen wel mochten getwijfeld hebben aan de
waarheid die hij voorzeid hadde, zoo zond hij er
twee van hun om van Christus zelf te vernemen dat
Hij de Messias was, hetgeen Johannes in 't korte
ging betuigen door 't vergieten van zijn bloed.
't Was immers op die eigenste burst Machairos, dat
Herodes lien vermaarden geboortedag vierde en
ZONDAG,

8 DECEMBER 1866

het hoofd van Johannes verbeurde om de dertele,
sprongen van Salome, de dochter van Herodias, die
zijn dronken hert en oogen had weten te bekooren.
Onze tijden gelijken de tijden Christi : de Macht
niet, maar 't Geweld zwemt boven, en de Waarheid
ligt in 't donker; de stemme des roependen in de
wildernisse der overbeschaafde wereld wekt haat en
nijd, en terwijien danst de gekroonde wulpsheid de
heiligen over 't hoofd. De discipelen twijfelen en
zien angstig Haar Roomén toe, waar de gezalfde
Gods zit, opvolger van den Messias, hij die ook wel
zeggen mad, gelijk zijn Wester : Zalig is hij die in
mij niet verergerd, dat is wankelbaar van geloove en
wordt!
De Autaar- en Missekleederen zijn binst den
advent violacea, in 't vlaamsch violetten colour, dat is
donker purperwendig blauw, of peersch, dat naast
op het zwart trekt, en dat in vele kerken keeraafs
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vervangen wordt door roodwendig of koninklijk
purper; 't zwartachtig purper, waarin men sours
ook • dienst doer voor de overledenen, is 't coleur
van de droefheid, de penitentie, de verstervinge, het
sterven en de dood.
Tot verdere beteekenis van boetveerdigheid
droegen in oudere tijden de priesters aan den autaar
op deze dagen de oude Missekleeren, die eertijds al
casulen of casufelen waren, een kleed dat men te
Roomer over alles droeg zoo nu de mantels; tunica
dalmatica, tunicella, diaken- en subdiakenkleed,
waren te Roomer feestkleederen, die men in dagen
van rouwe afliet en vervong door de alledaagsche
casula. Die casula hong verre over de armen en
dekte iemand als een hutteken — casa, casula, —
dus moest zij opgeheven worden Wilde men daarin
iets kunnen met de handen verrichten. Daarom houdt
men nog den verzninderden casufel des priesters
vast, order 't wierooken en aan de elevatie. Maar
als diaken en subdiaken ook in elk eene casula
stonden dan was 1 van noode dat die casula van
vooren opepIooid en toegevest was, antlers en
waren hunne handen niet vrij, en van daar komt de
cant(' plicata of geplooide casufel, die men in
cathedralen en collegialen, tot verwondering van
velen, pleegt to gebruiken, binst den advent en den
xasten.
MAANDAG, 10. Onze Lieve Vrouwe van Loreto,
of de feestdag van 't vervoeren naar Loreto van 't
heilig huizeken van Nazareth. hit heilig huizeken,
la santa casa van Onze Lieve Vrouwe, stond eertijds
te Nazareth, en daar was van Sinte Helena eene
kerke over gebouwd. De Sarasinen braken de kerke,
en, in den nacht tussehen den 11 en den 12 Mei 1291,
verdroegen de Engelen het heilig huizeken naar
Dalmatien. Eer het van daar voor good naar Loreto
gedregen wierd, veranderde het nog twee drie keeren
van plaatse in den bosch daaromtrent. Daar staat
eene machtige kerke over gebouwd die vol schatten
en kostelijkheden is. 't Huizeken zelve dat van baksteen gebouwd is staat onder den Dom, op den
autaar rust heti cederhouten beeld van Onze Lieve
Vrouwe van Lareto, behangen met alle uitpeizelijke
kostelijkheden en gekroond met drie kroonen. 't Is
daar, op het kioppen van de groote klokke, dat de
kanoniken komen solemneel den Angelus lezen,
drie maal daags, en ,zeggen
De Engel des Heeren boodschapte bier aan Maria,
En het Woord is ]ricer vleesch geworden enz.
De litanie van Loreto is eigentlijk de beevaartlitanie die de pelgrims Baden gaande van Jerusalem
naar Nazareth; eertijds hies ze de litanie van Nazareth.
Torquato Tasso, de vermaarde dichter van La

Gerusalemme lilerata, was, na al zijn dolen en zijne
ongelukkige tochten, naar Loreto komen gegaan, en
hij maakte ter Bier gelegentheid zijnen Canzone alla
B. Virgine di Loreto, die aldus eindigt :
Vagliami lagrimando
Quel, ch' io sperai cantando,
Vagliami de' lamenti it ?nest() suono:
Vedi the Ira peccati egro rimango,
Qual destrier, clue si valve
Nell alts polar
0 tzel tenace fango.

0 Regina del ciel, Vergine a Madre,
Col mio pianto mi purga,
Sicch' io per te risurga
Dal Tondo de mie (wipe oscure e adre,
E saglia ove tva gloria elfin rimiri,
D'esto limo terreno
Su Biel sereno
De' lucenti girl.

Dat is : Het korne mij door 't weenen te passe 't
gene ik met zingen betracht hebbe, en het droef
geklank des klagens bate mij; ziet hoe ik onder
zonden ziek gebleven ben, gelijk een strijdpeerd dat
wentelt, in bergen stof of in taaie slijk bevangen !
0 Koninginne des Heinels, maagd en moeder,
zuivert mij in mijne tranen, zoodanig dat ik door u
moge opstaan, uit den grond van ^ ijne duistere en
zwarte misdaden, en dat ik moge rijzen tot waar ik
eindelijk uwe glorie aanschouwe, van uit den modder dezer garde, opwaards naar de klaarte der stralende kringen!
Tasso stierf eerie zalige dood te Roornen, 24
April 1595.
DIJSENDAG, 11.
WOENSDAG,

12. Onze Lieve Vrouwe van Guade-

loupe in Mexico.
DONDERDAG, 13. Sint Joos, - least het 1 jaar
bl. 9, — en Sinte Lucia, maagd en martelaresse,

304.

De glorzeuse maagd en martelaresse Sinte Lucia
was, binst de deride eeuwe, van rijke en edele ouders
te Syracusa in Sicilien geboren, en, hoewel van jongs
of in 't christen geloove opgebracht, wierd zij tegen
haven dank, ten huwelijk heloofd aan eenen jongen
en treffelijken heidenschen edelman. Ondertusschen
wierd Eutychia, Lucia's moeder door eene langdurige

en pijnelijke ziekte gekwollen, en daar zij nu al
vier jaar, zonder hope van beternisse, gemeesterd
hadde, zoo zei haar Lucia van Gene beèvaart offs

beON,veg te doer naar 't heilig graf van Sinte Agatha,
te Catana, waar toen ter tijde vele mirakelen gebeurden. Hostler en dochter trokken er naar toe, en
Lucia bad met zoo ved vierigheid, dat Eutychia
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volkomentlijk genezen naar huffs ging. De heilige
maagd nam die gelegentheid waar, om te vragen
aan hare moeder dat zij van geenen aardschen
bruidegom meer en zoude spreken en haar de huwelijks gifte zou ter hand stellen, om ze in den dienst
van den hemelschen en onstertljjkon bruidegom,
dien zij verkoren hadde, te verbezigen. Lucia wiste
zoo wel hare moeder te beklappen, dat zij den
bruidschat van haar ontving, en schaars was zij tot
Syracusa wedergekeerd of zij verkochte al haar goed
en deelde 't geld uit aan den armen.
Ali nu de jonge edelman, wien Lucia ten huwelijk beloofd was, vernam dat zij al haar goed aan
den armen gegeven hadde en daarbij nog christene
was, veranderde zijne liefde in eenen geweldigen
haat, en hij ging haar aanklagen bij den landvoogd
Paschasius, joist in eenen tijd dat de vervolginge
van keizer Diocletiaan tegen de christenen ten felsten
was.
Paschasius tiuhtte eerst met zoete, dan met
harte woorden Lucia te bewilligen om de afgoden
te aanbidden, loch ziende dat er geen doen aan en
was, en wel wetende dat zij meer aan hare zuiverheid
als aan haar leven hield, gebood hij van ze naar eene
oneerlijke plaatse te geleiden, opdat zij hare reinigheid aldaar zoude verloren hebben. Maar als men
nu de hand aan haar stak en dat men ze daar naartoe wilde sleuren, wierd zij onbeweegbaar van God
gemaakt, zoo dat men ze Hoch door menschelijke
kracht, Hoch met de ossen die men aanspande, en
kon verroeren; beulen en dieren, met al bun geweld,
en konden die zwakke maagd geenen voet doen verzetten.
In de vontekapelle van Sint Salvators, te Brugen
(-r
ziet
men eale autaartafel in bout o0-esneden
07
verguld, van t'enden de jaren 1400, die den geslachtboom verbeeldt van de heilige Moeder Anna: de
twee luiken zijn geschilderd, en op de eene "is de
onbeweegbaarheid afgeschetst van Sinte Lucia. Daar
staat die jeudige maagd, met samengevouwen handen
en den heiligen Geest boven haar hoofd, onder de
gedaante van eene duive; een heal houdt ze vaste,
en drie andere mannen, waaronder zeker Paschasius
en haar verwezen bruidegom, staan erop te zien,
terwijl twee ossen, door eenen beul voortgedreven,
haar vruchteloos pogen mee, te slepen. — Die autaartafel heeft lane gestaan boven het kleen zuidportaal.
Paschasius zei dat Lucia met tooverije ommeging, en om bier een einde aan te stellen. veroordeelde hij ze om levende verbrand te worden. Hij
deed rondom haar eenen grooten houtstapel maken,
en daar gel( en olio boven in storten, om des te meer
hevigheid aan 't vier te geven. Welhaast klommen de
vlammen al krinkelen hemelwaards, maar verve van
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hierdoor gehinderd te worden, stond de heilige
maagd te midden 't vier als of 't in eenen lustigen
blomhof geweest hadde. Dit altos en maakte geen
indruk op Paschasius; integendeel spijt en gram -chap
vervulden zijn herte, en hij gaf bevel van Lucia de
kele met een zweerd te doorsteken. Aldus gewond
en stervens gereed, voorzei die wondere martelaresse
den aanstaanden y rede van de Heilige Kerke, en
gaf hare gebenedide ziele aan God, op den 13
December van 't jaar Ons Heeren 304.
Haar lichaam wierd begraven te Syracusa, later
vervoerd naar Constantinopelen, en eindelijk, omtrent het jaar 1040, gebracht tot Venetien, daar het
in groote eere gehouden wordt.
Men verbeeldt gewonelijk Sinte Lucia aan eene
stake, te midden van eenen brandenden houtstapel,
de keel doorboord met eenen degen of zweerd, en
houdende in haar hand den palmtak der martelie.
Men verbeeldt Sinte Lucia nog met een paar
oogen op eene schotel, met eene Lampe, env.. De
Cypresse is haar toegewijd.
Sinte Lucia's name staat in den Canon der
heilige Misse, als ook in de Litanie van atle Heiligen.
Men aanroept ze als patroonesse tegen de keelpijne,
en op sommige plaatsen wijdde men eertijds, en misschien nog hedendaags, ter barer eere, roo zijden
deaden, gezeid Lucia's draden, die men rond den
hats droeg om van keelpijne genezen of bevrijd to
zijn. Zeven kerken van ons land zijn die heilige
to3gewijd. Te Marckeghern is zij tweede patroonesse
en wordt zy met grooten toeloop van y olk gediend;
men bewaart er hare reliquie.
Gelijk Sint Maarten en Sint Niklaais, in onze
streken, zoo gaat Sinte Lucia bij nachte in Tyrol en

Bohemen, en beschenkt of bestraft er de kinderen,

4

en 't gene de heidenen geloofden van hunne lichtgodinne Berchta, — de blinkende, — dat bewaart

de kinderinbeeldinge nog en schrijft het toe aan
Sinte Lucia. De fraaie hinders, meiskens bezonderlijk, geeft zij appels, perm, notes; de stoute steekt
zij hunnen buik vol strooi en koppekeien, dat een
or ansch heidensche trek is.
o

Op Smte Luciadag snijdt men appeltakken van
den boom en zet ze rond den heerd in eene tlassche

met water; die takken bloeien op Kersnacht.
In Oostenryk en is de heidensche vreeze voor
de afgodinne Berchta nog niet verdwenen, en, als 't
avondgebed gedaan is op Sint Lucianacht zoo rookt
men geheel het huffs nit met wierook, en sleedoorn-

hout gebrand, tegen de tooverheksen, ook heeft men
een Luciateeken dat men op de boomen snijdt en
reel tooverije mee bedrijft.
De legende zest dat Lucia bare eigene oogen
uittrok om de wereld niet te behagen en dat Once
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Lieve Vrouwe Naar een paar andere en schoondere
teruggaf : zij is patroonesse van de oogziekten; eer
zoo ik gelooven dat Lucia zoo kwalijk niet gehandeld
en heeft, en dat zij oogenpatroones geworden is om
haren name, die licht beteekent, gelijk Sint Cornelius,
— Hoornaart in 't Vlaamseh, — van 't Hoornvee,
en Sinte Clara van 't klaar weder.
Het worth den studenten met zorg uiteen gedaan
dat Syracusa de geboortestad is van Theocritus,
Moschus, Archimedes, en wien weet ik nog al, men
behoorde niet te vergeten dat de groote christene
heldinne Sinte Lucia, met hare geboorte en hare
marteldood, de stall Syracusa veredeld heeft; maar
het heidendom lift ons nader als het Christendom!
Dante, in den tweeden boek van zijnen Inferno,
stelt Lucia met hare occhi lucenii, hare blinkende
oogen, in 't paradijs, als lichtbodinne, waar jongere
dichters, heidensch van zin, een e Iris zeker, ofte eenen
Apollo zouden stellen, God betere 't!
VR1JDAG, 14. Sint Spiridion, bisschop van Cyprus, die van Galerius Maximus zijne rechter ooze
uitgesteken en zijn Tinker been de pezen in de hame
afgesneden wierd, en alzoo tot dwangarbeid veroordeeld, 343.
ZATERDAG, 15.

EEN SERMOEN

Weet gij de Munken tusschen Wynghene en
Ruddervoorde? Het is er zoo doods en stille tusschen
die sperrebosschen, langst die onbebouwde dorre
velden, die somtijds zoo verre als de oogen dragen
Diets aan en bieden als vodde, heed en wit mos, dit
schuim der onvruchtbaarheid; het is er zoo treurig,
zee; ik, en men ontmoet erwo zelden eene menschenwoning of bewerkte landen, dat een vreesachtig
mensch, nu ten dage nog, niet zonder herteklop
deze streken en zou doorgeraken. Maar is het er nu
om bang te worden, wat was het in vroeger tijden,
over een honderdtal jaren nog, wen er alleen wilde,
dichte bosschen, zandheuvels en slechter, vage
grond elkander afwisselden en er niets te zien en
vigil dat beploegd was, dat gebouw hiet of dat menschen verried?
Doch I niets, wat zee; ik, neen, dat en is het
woord niet; want lange, lange is het al, dat er in 't
woestste en 't eenzaamste der Munkenbosschen, niet
verre van de groote bane van Brugge naar Kortryk,
haast tusschen het kreupelhout gedoken, een hutje
stond.
't Gebeurde eons dat een pater gezegde bane
volgde en dat de avond hem overviel als hij omtrent
de Munken kwam, verre van Brugge, waar hij naarR

toe moest, en in die woeste streke waar hij, buiten
de bane, geen voetje den weg en v%ist. Vermoeid en
geen steke meer voor hem ziende door den zwarten
donkeren, was de goede man niet weinig verblijd
van een lichtje tusschen de boomen te zien flikkeren
• Licht en is niet dikwijls alleene » , dacht hij in zijn
eigen zelven,.en hij ging er recht op af.
Tok, tok, tok, klonk het op de deure van 't huizeken in de Munkebosschen, « wie is er daar? »
vroeg men al binnen; a Een pater die geern wat zou
rusten, antwoordde men al buiten, en de deure
Bing open.. Ach heilige man. , zegde een leelijk oud
wijf van in 't deurgat, e ach heilige man, en komt toch
niet binnen, vlucht zeere verre van bier, want mijn
man is een moordenaar en zou u zeker dood doen
als hij u vond. »
e Waarom zou hij mij hinderen? ^ vroeg de pater rustig, ik en hebbe geld noch goed om hem te
bekoren, noch wapens om hem verveerd te tnaken
daarenboven, mijn leven is in Gods hander, Hij
doe er mede wat Hij wil. Gee gij mij in zijnen naam
nu maar eene bete broods out mijnen honger te stillen en eenige voeien gronds om mijue vermoeide
leden op uit te rusten, ik en vreeze geen kwaad.
« Hoe, » hervatte de vrouwe, e zoudt gij, dienaar
Gods, het brood des booswichts eten en uw zelven
ontheiligen door dezen rooverskuil binnen te treden !
Neer, neen, pater, zulke eere en mogen wij niet ontvangen, vlucht, herhaal ik u, vlucht verre van dezen
vervloekten grond eer u eenige rampe overkome ! •
a Wij zijn alien zondaars, vrouwe, » hervatte de priester, a laat mij binnen, ik gebied het u in den naam
des Heeren die het minste goed niet onbeloond en
laat, gehoorzaamt mij dan en herbergt mij.
De vrouw deed wat hij zei. Eene ure was hij
binnen als ze geritsel in de takken en dan zware
D

•

D

stappen voor de woning hoorden : « Daar is hij !
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vezelde het wijf sidderend; de deure wierd opengesmeten en de roover trad in Luis. Hij rneende iets
te zeggen maar, den pater bemerkende, bleefhij ver-

baasd staan bezag den vreemdeling van top tot teen,
kruiste zijne armen, sloe; zijne hand aan zijn voorhoofd, bekeek den gast aandachtiglijk, loech zachtjes

en scheen gansch in de nauwkeurigste navorsching
en de grootste ontsteltenis bevangen. Eindelijk was
alle twijfel bij hem verdwenen, en, tot bij den pater
gaande, vroeg hij met zonderlinge stemme : e Was

dit al zuivere waarheid dat gij heden te Kortryk
prediktet? »

4

Alles, ) antwoordde de verwonderde

pater. 4 Het zou dan waar zijn dat God zoo goed is

dat hij duizende boosheden geern vergeeft, en dezen
die leedwezen heeft nog in zijnen Hemel wilt, al had
hij zijn gansche leven besteed om hem te tergen, te
lasteren, de menschen te vervolgen en te dooden !

1
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it Niels en is zekerder, mijn vriend, die gansch volmaakte God is de Liefde, de Goedheid zelve en 'n doet
niets liever als once misdaden kwi,.tschelden en vergeven; ja meer, hij loont ons de minste begeerte die
wij tot beternis toogen doer oi.s de kracht to geven
om ons geheel te bekeeren; hij loont onze bekeering
door de genade van volherding en onze volherding
met de lauwerkroon der overwinnaars in zijnen
schoonen Hemel! 0 « En zou ik zooveel goedheid nog
wederstaan! riep de roover, gansch vervoerd, « zou
ik voort haat en nijd tegen zooveel liefde, boosheid
en versteendheid tegen zoo veel bermhertigheid blijven
stellen ! Neen, peen, het is gedaan met het leven van
voorheen, gedaan met de iiyelijkheden van vroegere
dagen, liever vergaan van honger en koude als nog
een enkel mensch te schaden die God loch even lijk
alle andere bernint ! Ach, varier, » vervolgde de
moordenaar, daar hij hem weenend aan des paters
voeten wierp, « wat heb ik schromelijk misdaan; o
hoort mijue gruwelen aan want de pak die rnij op 't
herte lift en is rnij niet langer meer dragelijk ! »
De blijde pater stemde geern in dit verzoek toe
en de leech\ ezige misdadiger begon zijne biechte.
De herinnering zijuer schromelijke zonden, deter
groeve ondankbaarheden, en het gedacht van Gods
oneindige goedertierentheid bewoogen den boeteling
zoodanig dat hij beken van tranen stortte; narrate dat
hij verder kwam vermeerderde zijn berouw zoodanig
dat er haast niets als snikken uit zijne borst en
kwamen, die zijne woorden gedurig onderbraken;
maar toen de priester, hem zoetelijk vermaand en
getroost hebbende, eindelijk de hand ophief en hem
zegende, hem, den gevreesden en verfoeiden menschendoocler, den roover, den moordenaar; toen Gods
dienaar met trage en plechtige stemme hem zegde
4 Uwe zonden zijn u vergeven, gaat in vrede en 'n
zondigt niet meer, » dan en kon de arme boetveerdige niet langer zijn geluk en dankbaarheid meer
verdragen, hij viel krachteloos neder, loech lieftallig
nog Bens den pater tegen, tag vol hoop naar omhooge
en.... de berouwde ziele stond voor de vierschare
van den oppersten rechter. Zegt altemale
Dat zij in vrede ruste.
D

jes, waarmede hij van langsten de takken beet, en
altijd op drooge, gelijk de zwaluwen. Dit is de waarheid, maar haddet gij over twee drie duist jaar de
geleerden en nu nog sommige lieden onder 't volk
te rade gegaan, zij hadden u gansch een ander historie van de nachtzwaluwe uiteen gedaan. Een groote
wijde beke, bij nachte vliegen, gezien geweest hebben omtrent koei- of geetenuiers — om kwellend
ongedierte te vangen, --- dat ongedierte dat ongevangen ontstekingen veroorzaakt op de uierspenen, 't
was genoeg : De nachtzwalme melkt bij nachte de

koeien en trekt de geeten drooge, zeide men, en alle
^ besmet hij aan den
beeste die hij gemolken heeft
uier. Dat is onwaarheid, die bij alle natien tot nog
onlangs voor waarheid genomen is geworden, en 't
bewijs daarvan zijn de namen : Aigitheles, beet hem
Aristoteles, de groote philosooph, en beschuldigt hem
opentlijk van melkdieverije, caprimulgus heet hij in
't latijn, goatsucker in 't engelsch, milchsauger in 't
duitsch, tette chevre in 't fransch; in - t vlaamsch en
kenne ik hem maar eenen name, die hem wonderwel past, en van alle andere vogels onderscheiden
houdt.
leeft er eene enkele soorte van nachtInEropa
u
zwaluwen, die raar wordt, in America zip er wel
eene dozine verschillige. 't Is de eaprimulgus caroli-

nensis. die hierbij afgeteekend staat, of de chuckwill's-widow, zoo ze hem in America heeten, na zijn

gedurig geroep, dat daarop trekt.

G. G.

ALOIS WALGRAVE

HET KLEERMAKERICEN
Dit wonderlijk dierken, Sylvia sutoria, beet het

UITSTAP IN DE WARANDE
DE NACFITZWALUWE

De nachtzwalime is een vogel die van God gemaakt is om bij nachte het venijn te pakken dat in
de lucht vliegt, en omtrent de beeiten verkeert. Hij
is onhcorbaar in zijne vlugge, heeft eenen bek die
open gaat tot onder zijne oogen; korte zwaluwpoot-

in 't latijn, woont in eene streke van Indien -waar
veel boomslangen zijn, en waar 't gevolgentlijk
groote moeite heeft om zijn nestje van hunnen aanval
to kunnen bevrijden. Wat doet het? Het is voorzichtiger met zijne ingeschapen kundigheid als Adam
en Eva met hunnen vrijen wille waren, als ze ook
tegen die oorspronkelijke boomslange te worstelen
hadden. Het vliegt tot op de hoogste stopper van den
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boom waarop 't zijne woonste vestigen wil, en daar
kiest het een groot blad of twee, al te mets de twee
uiterste van al, en het weet zijnen bek en pootjes
zoodanig to werke te stellen dat het uit fijne vezelkens
eene snort van garen spint en twijnt. Met dat garen
naait het dan met den heeler naalde, de gordijntjes

aaneen van zijne alcove, zoo 't op het prentjen hierbij
te zien is. Binnen in het neste ligt er dons, worteldradekens, pluirnkens, en zulkdanige zachtigheid,
waaraan de eierkens toevertrouwd worden, als de
tijd daar is, en later de jongskens, tot dat zij eindelijk uitkijken en uitvliegen kunnen.
Van dat kleermakerken zegt ons •laamsch rand,el eene waarheid, dat den nestmakenden vogel beschrijft en zegt
Tiereliereliertje
•
Gat op zijn tafelierije
En 't naaidege an ze frakske
Van honderd duizend lapkes,
Zonder naalde of yonder twijn
Ra'- je 't, gij zult koning zijn.
G. G.
G

.■•■■■• ■•

VAN DEN KLEENEN HERTOG

«Nu dan, in Gods name en Sinte Ontkommere!
sprak Osmond, en een oogenblik daarna kwam hij
met eenen bond stroo op zijnen arm naar buiten.
Hei ! Ormond van Centeville ! hoort Rijkaart
eene stemme roepen, en 't was Karlemans, « hoe
is 't met Rijkaart? ik zie hem loch zoo geerne,
waarom en wag ik er niet bij gaan ? I
Had Rijkaart mogen zelf antwoorden van uit zijn

bondel stroo ! Maar, hij en mocht niet, en hij hield
hem stille, terwijl Osmond Karleman van het spoor
zocht te brengen en zoo snel mogelijk voorbij ging
naar het peerdestal. Daar legde hij zijnen vrecht
neder, welgezind dat niemand gezien en had hoe
scheef by hem droeg en hoe ongelijk eenen bond
stroo.
ti Rijkaart! A vezelde hij, a ligt gij met uw aanzicht omhooge of nederwaards, zegt het mij, want
ik en zie u met?
Rijkaart steldehemte recht, vroeg om wat Tosser
te zijn orntrent de Borst, en, in een twee drie lag hij
bij de zadel, dweers over den rugge van een peerd
vastgemaakt.
Osmond kwam uit, het peerd bij den loom houdende en rondom rond kijkende of 't goede lucht
was, en of hij been kwalijk beraden wakers geware
cn wierd.
Geen mensch te ziene: binnen waren er genoeg,
maar buiten niemand, en ze verwachtten hem ook
zeker bij de schenktafel ; maar hij dacht: t Vaart gij
lieden wel! Bever een vrij vogel als een gevangen
ning! I
Zoo sprak hij bij zijn eigen, en hij hield hand aan
den bond stroo, terwijl 't peerd over de haalbrugge
staple, en van daar in het zand geruchteloos voortoina •
Moeilijker stonde tijd en had Rijkaart in lange
niet geleefd hij en hoorde noch hij en zag bijkans,
het stroo stak in zijne ooren, oogen en neusgaten,
van als hij verroerde, en stil liggen en kon by niet,
bij den wiegewagenden peerdgang. Hij ging roepen
van de pijne als het peerd al met eenen keer stille
stond en hij op den grind lag, hij en wist niet waar
of hoe.
Nu dan, God voordere u, Heer Hertog, gij
staat op twee vrije voeten ! riep Osmond, en hij
haalde het knaapken uit zijne lastige bundsels. I Opspringcn en over end weder loopen, met Wilde
blijdschap, was een wenk voor. Rijkaart, en hij had
reeds alle slach van voorstellen in het hoofd en in
den mond, immers zoo lange dacht het hem hadde
hij in den bond stroo gezeten dat zij wel mochten in
Normandien zijn.
Normandien. ! zij waren in een kleen bosschelken, pas buiten de palen van 't kasteelhof, 't wierd
bij den avond en 't was al nachtegael dat men hoorde
of geware wierd: plechtige stilte, noch plechtiger
gezang en gepinkel van toonen, als de stilte gebroken
wierd. Zoo dansen de perelen nit de hand eener
maagd, op de marbelen tafel losgevallen, zoo dansen
en deunen de klanknoten, uit den gorgel des solozingenden nachtegaels.
Te peerde te peerde, Heer Rijkaert!
riep
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Osmond, want hij vreesde zijnen voesterling nog
kwijt te geraken, « eer wij over de Epte zijn en mogen wij 't niet betrouwen.
Zoo zij klommen beide to peerde en reeden
voort, zoo snel als men van een peerd verwachten
kon dat geheel den nacht door, en een deel van den
naasten dad, zou to draven hebben; traagzaam dan,
voor Osmonds herte, dat miler en milen vooren op
vloog; snel, al to snel, voor den draver die nu en
dan °ellen tik van doer had om niet te slabakken in
zynen shoed; noch traagzaam noch snelzaam voor
Rijkaart, want eer hij eerie mils verre was.... hij
sliep.
DEGUERPIR
Veel vlamingen zijn er, •zoo niet al, wien de
•
der fransche tale
kennis en 't getnakkelijk gebruik
eene ware noodwendigheid is, en die, wisten zij
eerst hunne tale en de oudheden die hun land en
Stahleigen zijn wel te doorgronden, in staat zouden
zijn de fransehe tale betel te verstaan als doorgaans
• al te taalwijs en zijn.
zelve, die niet
de fransc
Slaat een fransch woordenbook open, onder de
letter G, en daar vindt gij geheele kolommen \\ oorden waartoe onze tale alleen den sleuter en den
uitleg geeft, en die de jongste boeken onuitgelegd,
ja onuitlegbaar verklaren.
Het woord deguerpir is een van de die.
Deguerpir is letterlijk een onroerend goed
•
of, om nog nader te vertalen,
afstaan, verlaten,
dat
is af,
gueipir, oudere vorm,
afwerpen; van de
welp r, oud latiju, werpire, in 't vlaamsch werpen.
En \\aarom zegt men deguerpir of afwerpen
teen afstand doen van onroerende goederen?
•: De wet was eertijds, eer wij Napoleons
Hierom
wetten volgden, dat al die een onroerend good verkochtofanderszins afhandig wilde zijn, dat onroerend
goed moest in der hand 'louden, onder de gedaante
van een stroo, en als de overeenkomste g•etroffen
was, dan, 't bijwezen van getuigen, dat stroo den
ontvanger of kooper in den schoot werpcn, en daarnleê was 't eene gedane zake. De latijn sprekende en
schrijvende klerken en notarissen van dien tijd en
wisten dat wettelijk vlaamsch woord werpen, niet
n
kop en
• ders te vertalen als met eenen latijschen
steert eraan te naaien, en zoo is 't gekomen dat zij
gezeid hebben en geschreven : werpire en dewerpire,
dat de hedendaagsche franschman deguerpir uitspreekt.
Men hiet die handelinge eertijds halmworp, of
verschieten des halms, waarvan verschot komt, dat de
uitg ave beteekent Kwamen voor 011S en g aven
halm en wettelijke gifte stact in bijkans al onze
vlaamsche handvesten. Een halm of een stroo is

stipula in 't latijn, stoppele, van daar komt het
latijnsche stipulare en 't fransche stipuler, stipulation,

enz. dat was eertijds overeenkomen en met halmworp
of verschieten des halms bekrachtigen.
Nog vlaamsche woorden die op dezelve maniere
in fransche veranderd zijn volgen : guerir weren;
guerre weer; guichet winket; guigner winker; guimpe
wimpe, \\impel; guinder \\linden; guindas windas;
guise wijze; Ocher wasschen, gager wagen; pant
waste; garant warand; garde waarder; gaufre wafer,
wafel; gaulois wale; ga y wags; guerpir werpen, enz.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
't Waschhuis en mag niet verre van den bobgaard gelegen zijn, om 't gemak van 't bleeken. Is er
gees hot aen 't klooster, daar moeten trapper gebouwd zijn , of steegers, om van 't waschhuis naar
't opperste te kunnen gaan, en daar moeteti er gaanderijen zijn met person en latten, kruiswijze, om de
waschte goed to kunnen te droogen hangen. Die
droogzolder moet gebouwd zijn waarder de tonne
aan kan, en niet to hooge, dat men van daar niet te
verre buiten de paten van 't klooster en kali zien.
Kan men 't waschhuis niet gelijkvloers hebben, om
't gebrek van plaatse, men mag 't onder 't huffs in
den kelder maker. 't Waschhuis moet groot genoeg

zijn, en met briken of diergelijk gevloerd. Daar moet
een steenput bij zijn met Gene pompe; daar moeten
ook steenen trots in zijn, en fornooizen, met koperen lauwers. Onder 't waschhuis zal men eenen zimperput delver, heel diepe in de eerde, en groot,
waar men 't water in weren kan. Daar moet. ook een
kelder of aantrek bij zijn om brandhout in te steken,
om onder de fornooizen.
Het ovenbuur moet men zetten zoo verre als
mogelijk van den dormter ofte slaapkamer, en van
de lijuwaad- of kleerkamer, om alle gevaar van brand
te vermijden. By het ovenbuur moet de meelzolder
gemaakt zijn, in eene bekwame plaatse, om zeefen en
ander meelgerief gemakkelijk to bergen; een derde
aanhang van het ovenbuur moet de plaatse zijn waar
men verdeesemt en de bakte laat liggen gaan, Welke
plaatse wet moet sluiten en dichte zijn. Aan die plaatse om to verdeesemen moot er een waterput zijn en
een fornoois, met eenen koperen lauwer of schaudeketel. Aan den mond van den oven moet er een openinge zijn van een voet vier duim en half wijd, om de
levende kolen en al de vierbrands nit den oven te
rokelen in de hello van den oven, onder den oven.
Boren den oven moet er eon bast gemaakt zijn, die
van veel diensten is. In 't bouwen van 't ovenbuur
moet men de plaatse zoo uitkiezen dat men droog
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bout en andere brandinge kan bij den werke liggen
hebben.
Bemerkt, al dat in 't bouwen van kerken, kapellen of autaren te passe komt, of eenigszins het gerief of 't versier van de kerke toebehoort, dat er geen
een stuk werk hoegenaamd en mag gemaakt, gezet,
beletterd, verbeeld of uitgedrukt zijn dat aan de
christelijke godvruchtigheid en de religie vreemde
is, en dat ofte heel wereldsch of mismaakt, of oneerbaar, of vuil en dertel is. Wederom dat alle onkerkelijke luister, alledaagsche verbeeldingen of
dingen die te vele trekker op de werken van de heidenen moeten uit de kerke blijven. Niettemin dat en
belet het aanveerden niet, in den bouw, van iets dat
zou in den Dorischen, Jonischen of Corintischen
stijl gemaakt zijn, noch van eenig ander diergelijk
werk, indien 't beschouwen des bouwtneesters zoo
vereischt.
S. CAROLUS BORROMIEUS

in zijn boeksken over kerk- en kloosterbouw.
Hij die de waarheid verkondigt, neemt het looden kruis der miskenning op de schouders: maaris het
niet in het vier dat het edelste metaal wordt gelouterd?
Zijn het niet de hinderpalen, en de strijd die de mannelijke ziel verheffen tot het voile gevoel barer
macht ?
CONSCIENCE.

Die eenen vriend zijn her[ onttrekt,
Is van rich zelven een verrader.

Een rijk man, die sedert lange ziek was, en verstond niet hoe dat zijne Brie beste vrienden hem niet
en kwamen bezoeken. i Zij en durven 't niet wager,.
zei zijn zaakverrichter, gij hebt hun veel geld geleend,
't is tijd van betalen, en hunne beurzen zijn plat
K Hewel, I antwoordde de zieke, g gaat hun een keer
gaan zeggen dat 't al even is, maar dat zij hunne rekening moeten komen haler, want van de twee een, 't is
toch beter zijn geld verliezen als zijne vrienden
.........
Loopen en helpt niet,
Men moet in tijden uitzetten.
D —

Daar was ne keer een manneken dat ging om
water te scheppen; en, al water scheppen, ram het
een vischtje. 't Vischtje zei aan 't manneken : Wilt je
me laten gaan, 'k zal u geven al dat je wilt ! — 1
zoa geern een schoone hofste6 hebben. — Ga maar
naar huffs ; j' hebt ze al.
's Anderdags kwamhetmanneken weOr: Vischt_
je, vischtje van over de wijde zee ? — wat belief-je,
mijnheere de lekkertee ? — 'k zou geern een schoon
kasteel hebben. — Ga maar naar huffs; j' heb het al.
's Anderdags kwam het manneken weOr en
vroeg : 'k Zou geern keuning zijn en mijn vrouwe
keuninginne ? — Ga maar naar huis ; je zijt het al.
's Anderdags kwam 't manneken weir en vroeg:
Vischtje, vischtje van de wijde zee, 'k zou geern God
zijn en mijn Thrine Onze Vrouwe? — 0 gij groote
not die wilt hooger zijn als God : kruipt zeere ondre
uwen pot.

JUSTUS HARDUIJN.

Vergeet gij ooit het Vaderland
Gij weerdig zijt den slavenband.
Die liefde voelt tot Vlaandrenland
Die neme straks de pen in d'hand
En schrijve in dichterlijken trant
Hetgeen hem zegt zijn vlaamsch verstand.
Verrigt uw laden al voor God
Wilt gij bij Hem eens troonen,
Volkomt gij steeds aan zijn gebod
U zal Hij rijk beloonen.

Tusschen twee wolven een schaap vet,
Tusschen twee vossen een capoen gezet,
Tusschen twee avocaten een rijk man,
Tusschen twee katten een muizeken dan,
Zegt mij, die nu ter wereld leeft,
Wie van dezen het 't beste heeft.
lieeren, leeuwen ende semmen (apen)
Zijn beesten die men kan getemmen,
Maar men vindt nooit zoo wel een man
Die een boos wijf getemmen kan
't Is verloren smitten, kijven,
Is zij boos, zij zal boos blijven.

........-..

Die de oogen heeft oin zien en niet niêe zien en mag,
Is kwalijker daaraan dan die nooit iet en nag.
ID.

De waarheid zegt men, is gemeenlijk in 't midden : Daarom is 't zeker dat de sloore zoo dikwijls
Yers ma chi zit.
M. B.

....■••••■

Fier dat men kan regeren
Moet men dissimnleren.
Postmandaten voor 't verloopen jaar of voor de twee jaren, moeten
betaalbaar gemaakt worden aan Guido Gesg elle, eenigen eigenaar en uitgever
Nan Rond den Heerd.
Gedrukt bij EDW. GAILL1ARD en COMP., Boek- en Steendrukkers. Brugge
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

TWEEDE JAAR

N°

DAGWIJZER

16. Gaudete Zondag, derde in den
advent, leest 1 jaar, bladzijde 17. 231.
In 't Evangelic wordt er melding gemaakt van
den schoe van Christus, dien Johannes hem niet
weerdig en kende los te doen, of, zoo het bij Sint
Matthmus staat, hem achterna te dragen; dat wil
zeggen, in oostersche beeldsprake, dat Johannes zoo
ootmoedig was en zijn eigen zelven zoo kleen achtte
dat hij dacht niet te goed daartoe te zijn dat hij
Jesus knecht en slave wierd, immers de schoen losen toegespen, of na den meester been dragen, dat
was slavendienst in de oudheid, en voor slavendienst aanzien bij de Joden. Alzoo staat er in den
Talmud, een van de Joden - hunne scribenboeken
I Hoe geeft een slave te kennen, dat hij zijns meesters eigendom is ? » Antwoorde : i Hij bindt en hij
ontbindt zijns meesters schoen en.hij draagt ze hem
ZONDAG,

15 DECEMBER 1866

na, als hij naar 't bad gaat. :, Elders staat er nog
« Allen dienst die een slave verricht voor zijnen
meester is ook de leerling zijnen leeraar schuldig,
uitgenomen het schoebinden alleen. » Overal in den
Oost en in de landen die Christus heiligde met Zijne
lichamelijke en zichtbare tegenwoordigheid, heerscht
nu nog het gebruik aan .een's schoen of te doen en
te laten voor de deure staaii, of te doen dragen van
een slave, eer men fevers binnen gaat, 't zij in een
huis, 't zij in eene kerke : en dat is om de matter], en
de tapiten niet vuil te maken, die' overal den vloer
bedekken. De oostersche schoen zouden wij Bluffers
heelers, daar zij meest bestAan uit eene lederen,
houten, biezen of papieren zole, en riemen om ze
vast te maken. Schoen in de hand zijn van over ouds
een teeken van knechtschap en dienstbaarheid, schoen
aan de voeten een teeken van meesterschap en gezag.
Daerom verbeeldde men eertijds Christum geschoeid,
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en Zijne apostelen, de dienaars des Woords, barvoets gaande; daarom zegt David, psalm 408,10,
Tot in Edom zal ik mijnen schoe uitstrekken, »
Bij de
willende zeggen : « mijn meesterschap.
oude germanen, onze voorouders, trad de bruidegom in den schoe zijner braid en de braid in den
schoe haars bruidegoms, als zij trouwden, bediedende, na de oude overlevering, de heilige eenheid
des huwelijks en de wederzijdsche meesterschap die
bestaat tusschen man en vrouwe over malkaar. Men
zegt heden nog: 'k Wil dat ik mocht in zijne schoen
terdten ! om te zeggen : « 'k Wil dat zijn eigendom of meesterschap mij toekwame ! zonder te
peizen zeker dat die spreuke zoo oud is als de zede
van schoen te dragen zelve. 't Is een oud bijgeloovig
gebruik, als men bij nachte goad ziet branden, dat
is een licht over de aarde ziet zweven, stallicht ofte
doodkeerse, dat men er zijnen schoe op smijt en laat
liggen, om het goud 's anderdags te kunnen uitdelven
en bezitten. De kinders zetten hunnen schoe in den
hock van den heerd, als Sint Niklaai
Komt dapper gereden
over daken en schouwen; en alles dat de heilige
man in den schoe lest of er aan bindt met een lintjen,
dat is hun eigendom : vsraarom van over ouds geen
mande, geen zak, geen koffer gezet? Waarom, of 't
en zij daarom. De groote koningen plachten kleene
schoen naar hunne onderdanige koningen of princen
to zenden, met het gebod dat zij op kerstdag die
schoeikens, barvoets, voor geheel hun hof, op de
schouder moesten dragen, ter beteekenisse van hunne
dienstplichtigheid. Men kust den Paus, den opperkoning en meester aller katholiken, zijnen schoe, en
erkent aldus zijne macht, men rekent het ook voor
eene eere een zijner schoen te bewaren.
De dooden worden bij de christenen ongeschoeid
begraven, zij en hebben immers geene heerschap
meer, de heidenen begroef men geschoeid.
Dit zyn de grondwaarheden en oudheden die
men dient te weten en in de ooge te houden wanneer
't crop aankomt te beslissen of Onze Lieve Vrouwe,
bijvoorbeeld, de meesteresse en de koninginne van
Hemel en aarde, moet geschoeid of ongeschoeid
verbeeld staan. Die zelfste bedenkingen doen met
den eersten inkijk verstaan waarom de pastor zijne
schoen afdoet, om op gob Vrijdag den gekruisten
Lieven Heere zijne vijf bloedige wonden te gaan
kussen, driemaal knielende eer hij eraan komt;
waarom de capucinen ongeschoeid gaan; waarom
Moyses moest zijne schoen afdoen, al hij God zag, in
den brandenden braambosch; en nog veel andere
dingen.
Sint Jan en was den meester niet weerdig zijnen
schoe te lossen, maar hij baande Hem den weg
4
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waarop hij gaan mocht Zijnen koninklijken gang,
den weg toogende aan on s die Hem volgen, « geschoeid
aan de voeten met de exempels van de heiligen n ja
van den Heiligen aller heiligen, Christus Jesus zelve.
Maar die tweede bediedenisse van den schoe,
die in de priesterwiidinge komt, en die van Sint
Gregoris Paus beschreven staat, zou ons geheel en
gansch buiten 't Evangelic leeden.
Genoeg van den schoe en zijne machtbeteekenisse, buiten een dingen; nog, te weten dat de vlamingen cen schoon raadsel gemaakt hebben dat ik de
lezers en de lezeressen te raden geve, of ze 't weten,
wat is :
Voet lang,
Voet breed,
En niet vierkante.
MAANDAG, 17. Sint Lazarus, broeder van Martha
en Maria Magdalena, die verwekt van de dood door
Christus zelf, bisschop overfeed van Marsiliön, 'tjaar
Ons Heeren 63. — Verjaardag van de blijde inkomste
onzes konings. — Sinte Begga, Weduwe en Abdisse.
Sinte Begga was dochter van Pipin van Landen,
eersten hertog van Brabant en hofmeier of oppersten gouverneur van Oost-Vrankryk. Pipin heeft bij
zijne huisvrouwe Iduberga, beneffens eenen zone,
Grunwald genaamd, twee heilige doehters gewonnen,
te weten Sinte Geertrude, die met solemnele professie
Karen maagdendom aan Christus heeft opgedragen,
ontvangende 't religieus habijt uit de handen van
Sint Amandus, en die met hare moeder, 't klooster
te Nijvel, in Braband, gesticht heeft,. daar zij ook
als abdisse in groote heiligheid heeft geleefd en is
gestorven. De andere dochter is geweest Sinte Begga,
Wier feestdag wij vandage vieren, en die te Ladder'',
de oudste stad van Brabant, omtrent het jaar Ons
Heeren 620, ter wereld kwam.
Van jongs of in alle soorten van deugden en
geschiktheid van manieren opgevoed en onderwezen
is Begga naderhand gelukkiglijk ten huwelijk gegeven aan Ansegijs, zone van Sint Aarnout, dewelke,
nadat hij eenigen tijd hofmeier geweest was, bisschop van Metz in Vrankrijk genoemd wierd. Op
zekeren keer dat Ansegijs aan 't jagen was, vond
een verlaten nieuwgeboren kind, naakt en miserabel,
in de vuiligheid liggen. Door medelijden bewogen,
Ham hij dit arm schenselken op, en droeg het naar
huffs onder zijnen mantel; hij deed het doopen, hief
het zelve over de vonte, als peter, en gaf het den name
van Godwin. Die zelve Godwin, grout geworden,
betaalde zijnen weldoender met de schandelijkste
ondankbaarheid, dewij1 hij hem, op de jacht, verraderlijker wijze vermoordde, peizende van alzoo met
Begga te kunnen trouwen en meester worden van al
Naar goed. Dit gebeurde omtrent het jaar 673.
hij
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Ondertusschen had Begga die wreede iiioord
met onuitsprekelijke droefheid vernomen, en was
in aller haasten naar Haspengauw gevlucht, om in
Godwins handen niet te vallen. Hierna heeft deze
heilige vrouwe, die God verkoren hadde orn tot exempel aan alle weduwen te dienen, haar ganschelijk
toegeleid om haren hemelschen bruidegom alleene
te behagen, en, benevens veel andere deugdelijke
werken, die zij dagelijks Bede, zoo is zij naar Roomer
in pelgrimage gereisd, om aldaar de heilige plaatsen
te bezoeken. Zij wierd eerlijk onthaald van Pans
Adeodatus, en is met zijne benedictie wedergekeerd,
met haar brengende veel heilige rcliquien, daar de
Pans haar rijkelijk merle begiftigd hadde.
Gelukkiglijk t' Luis gekomen, heeft Begga, ter
eere van de zeven kerken van Roomer, t'Andijn, op
de riviere de Maas, zeven bidplaatsen of kerken
gesticht, door eene goddelijke openbaringe. Maar na
de dood van Sinte Geertrude hare zuster, ziende de
menigte van mirakelen die op haar graf geschiedden, zoo heeft zij op de voorzeide plaatse van Andijn, een klooster getimmerd op de maniere van dit
van Nijvel, en aldaar eenige godvreezende maagden
vergaderd. En om deze hare vergaderinge te beter
tot de deugd aan te Leiden, ontbood Sinte Begga van
de godvruchtigste persoonen nit het klooster van
hare zuster Geertrude, die hare nonnekens in 't geestelijk Leven zouden onderrichten.
Dit alles volbracht hebbende, en nu dat zij haar
heilig gemeente twee jaar als abdisse hadde bestierd,
zoo heeft Sinte Begga subitelijk hare krachten begonnen te verliezen, en, nadat zij zeer devotelijk
de heilige Sacramenten ontvangen hadde, heeft zij
hare gebenedide ziele, veel puurder als gond, in de
handen van haren Schepper overgegeven, en is alzoo
in "t midden van hare weenende kinders, met eene
kostelijke dood in den Heere ontslapen, op den 17
December des jaars 693 of 695.
't Lichaern van Sinte Begga, eerst begraven iii
do kerke van Andijn, die zij gesticht hadde, wierd
naderhand in eene zilveren rijve besloten, en van
God, door menigvuldige mirakelen verheerlijkt.
't hlooster van Andijn, dat in 't Ardennenwoud tusschen Hoei en Namen gelegen was, is met der tijd
veranderd in een adelijk kapitel, 't welk bestond uit
twee en dertig kanonikessen, bijgestaan door lien
kanoniken, die er den goddelijken dienst uitoefenden.
't Meestendeel der historieschrijvers, gesteund
op eene aloude en eerbiedweerdige traditie, aanzien
Sinte Begga voor de stichtster der Begginen, die aldus hunnen name van die heilige weduwe zouden
ontleend hebben. Daar zijn er nogtans die houden
staan dat eon priester van Luik, Lambrecht Le
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Bêgue bij name, en die leefde in de jaren 1200, de
eerste instelder is geweest der Begginen, loch de
geleerde pater Jesuit Cornelius Smet bewijst klaarlijk dat dit niet zijn en kan, terwijl 't Beggijnhof
van Vilvoorde meer als honderd jaar voor Lambrechts
tijd bestond. Wat bier ook van mope wezen, zijn de
Begginen van gevoelen dat Sinte Begga dien zoo
schoon bloeienden wijngaard der Beggijnhoven in
de Nederlanden geplant heeft, en daarom trachten
zij met alle neerstigheid de voetstappen van deze
heilige vrouwe, hunne patroonesse na te volgen, tot
glorie van God en stichtinge van hunnen evennaasten.
Voordezen telde men in Belgenland veertig
Beggijnhoven, waaraf vijve in Westvlaanderen, een
te Brugge, een te Damme, een te Dixmude, een te
Kortryk en een te Iper. Vele dier Beggijnhoven wierden binst de fransche revolutie, en zelfs later, door
Wilhem I, koning der Nederlanden, vernietigd.
ors bisdom bestaan er tegenwoordig nog drie
't princelijk Beggijnhof te Brugge, en dit van Kortrijk, beide gesticht door Johanna van Constantinopelen, Gravinne van Vlaanderen, 't eerste in 1244?
en 't ander in 1240; 't derde is dit van dixmude,
't welk ook reeds bestond van in de jaren 1200, terwij1 men leest dat Sint Thomas van Kantelberg, uit
Engeland gebannen door Hendrik H, daar eenigen
tijd verbleven heeft, zoo als zijn kelk en casufel
getuigen, die men er thans nog met de grootste eere
bewaart.
DIJSENDAG, 48. Onze Lieve Vrouwen verwachtinge.
WOENSDAG, 19. Leest 1 jaar bl., 17. Quatemper
Woensdag, vergulden Woensdag, gulden Woensdag,
Missus dag, Onze Lieve Vrouwe ibis; wanneer men
's morgens vroeg de gulden Misse zingt, of de Missus
Misse, omdat het Evangelic alzoo begirt : Missus
est, etc. Due liisse wordt ook geheeten daalderkes,
misserkes, herderkes, duivekedaals, Messias en zenderkes Messe; •e wordt aanzien als de krachtigste
van 't jaar, en die nooit en gaan gaan toen; gemeenelijk met een wasticht, dat voor gewijd bewaard
worth en ontsteken binst het. jaar, in allerhanden
rood.

Meester Pieter Cotrel, aartsdiaken en prochiepape » of pastor van Sint Jacobs binnen Brugge,
was de stichter van de Missus Misse in zijne eigene
kerke, te Brugge, waar zij nog plechtig onderhouden
wierd op 't erode van de voorgaande eeuwe. Alzoo

staet het in den fundatie brief : *
Aan elken kart van den hoogchoor zullen er
twee verhoogen gemaakt worden met op elk een
huizeken of tabernakel, behoorlijk afgegordijnd, 't
eene voor Maria, 't ander voor Gabriel.... De zang-
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meester zal zorgen dat er twee choralen zijn, met
fijne en klare stemmen die overeen komen met de
tale van den diaken die moet het Evangelie zingen,
de die zullen verkleed worden, de'een in der manieren van Onze Lieve Vrouwe, de ander als den Aartsengel Gabriel, dragende eenen vergulden scepter
in der hand. Als de . tijd daar is zullen die twee
choralen schoon en deftig uit de sacristie naar den
choor komen, roedrager vooren op, met nog twee
choralen, dragende brandend waschlicht, ende zullen gaan ten hoogen autare, op den leegsten trap
doen hunlieder gebed, en dan elk in zijn tabernakel
gaan ende daarin besloten en gedoken blijven tot
aldertijd dat het Evangelie begint. Als men gezongen
heeft Te Deum, in 't officie, zoo zullen twee zangers,
met den priester, den diaken en den subdiaken, uit
der sacristie komen ende de gulden Misse zingen,
beginnende Horate Cceli, met geheel den choor. Als
de Misse begint zoo zullen de gordinen weggeschoven worden van 't eerste tabernakel, ende daar zal
Maria zitten, op een knielbank, met twee brandende
keersen en een bock daarop, waarin zij met neergeslagen oogen lezen zal. Als den epistel gezongen is,
zoo zal men Gabriels tabernakel ook opendoen, en
hij zal rechte staan, met zijnen scepter in der hand,
nochte en zal hij of Maria mogen eenig teeken doen
of gewag maken, 't en zij als de tijd daar is. Nadien
zal de diaken, met den subdiaken en de twee acolyten op den doksaal gaan 't Evangelic zingen ende
beginnen aldus
« In Bien tijde: den Engel Gabriel was van God
gezonden in eene stud van Gallileien, der tvelker name
is Nazareth, tot eene malted, die ten huwelijke gegeven
was eenen man, die genaamd was Joseph, van Davids
huis, ende de name der mated was Maria. Ende den
Engel tot haar ingegann zijnde heeft gezeid :
A

hem David zijns valets stool geven , ende hij zal in 't
Ipis van Jacob regneren in der eetvigheid, ende zijns
rijks en zal geen einde wezen.
A

Dan zal de diaken den eigensten toon weer
opvatten en zingen
« Ende Maria heeft gezeid tot den Engel:

A

Alsdan zal Maria traagzaam bout hoofd wenden
ten Engelwaard, geknield blijvende op hare beide
knien, en het Evangelic voort zingen, vragender
wijze, aldus
Hoe zal dat geschieden, want ik geenen man
en bekenne?
d

A

En wanneer de diaken gezongen heeft
6

zeid :

Ende den Engel antwoordende heeft haar ge-

A

Zal den Engel zijnen scepter omhooge heffen,
en naar de duive wijzen, bediedende den heiligen
Geest, die zal hangen in de vouten van den choor,
heel hooge, met brandende keersen daarrondom, en
die zal nedergelaten worden, tot omtrent Maria, —
dan zal hij zingen
« De heilige Geest zal van boven in u komen, ends
de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen.
Ende daarom, het heilig dat van u zal geboren worden
zal Gods zone genoemd worden. Ende ziet, Elisabeth
uwe nichte, die heeft ook ontvangen eenen zone, in
haren ouderdom. Ende deze maand is haar de zesde,
die onvruchtbaar genoemd wordt, want geen ding en
zal bij God onmogelijk zijn.
A

Als dit gedaan is zal de diaken zingen
• Ende Maria heeft gezeid :

A

't Is wen dat Maria zal opstaan en hour aanschijn,
met uitgebreiden armor, ten autare keeren, het
Evangelic volendende, ende zingende aldus
• Aanziet de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede na uw woord! »

Dan zal hij ophouden, en de choraal, met den
gulden scepter, Gabriel verbeeldende, zal drie keers
eerbiedig nederknielen, Mariawaard, en zingen, op
den zelfsten toon van den diaken, aldus :
« Weest gegroet Maria — vol van gratie, — de
Heere is met u! gebenedijd zijt gij onder de vrouwen! )
Dan zal de diaken wederom voort zingen, zeggende

Nadien zullen Maria, knielende, en den Engel
staande met den scepter, in hunne tabernakelen
blijven bidden, tot t' enden de Misse, en na den
Agnus Dei zal de duive wederom opgaan, tot waar
zij was; en als dit al gedaan is zullen de priesters,
de dienaars, Maria en den Engel processiewijs en

« Dewelke, als zij 't gehoord hadde, is ontsteld
geweest, door zijn woord, ende dachte hoedanig deze
groete was. Ende den Engel heeft haar gezeid : )

Item men zal eenen predicant betalen om seffens
na 't zingen van de gulden Misse 't mijsterie daarvan
aan 't yolk uit te logger, te weten dat het geweest is

Dan zal den Engel het woord weir opnemen
en zingen : -

ende is het beginsel van onze zaligheid; en om de
lieden te vermanen dat zij bidden voor den eerweer-

e En vreest niet Maria : want gij hebt gratie
gevonden bij God: ziet, gij zult in uwen schoot ontvangen ende eenen zone baren, ende zijnen name heeler
Jesum. Deze zal groot zijn ende de zone des allerhoogsten genoemd worden. Ende de Heere God zal

den Heer pastor, die gezeide gulden Misse gesticht
heeft. »

gestichtig weir naar 't sacristie keeren, en hunne

kleedingen afdoen.

't Is geheel waarschijnelijk dat zulkdanige eenvoudige loch hoogst treffende plechtigheden, met
het sermoen van den predicant, nicer good deden
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aan 't y olk als onze hedendaagsche schouwburgplechtigheden en tooneelen, ja zelfs als die smaaklooze fransche of vertaalde « stikskes n die men nu
bij hooge en leege, overal en altijd pleegt te later
spelen.
't Zal iedereen ook in de ooge springen dat op
Palmer Zondag nog iets in de kerke wordt uitgevoerd
dat op de Missus plechtigheden trek heeft.
DONDERDAG, 20. — Sint Thomas avonde
VRIJDAG, 21. Sint Thomas Messe, of Sin t Thomas
dag. Leest 4 e jaar, bl. 17, 18 en 21. Sint Thomas
stierf martelaar in Oostindien, 'tjaar 57 na Christus.
ZATERDAG, 22.
DE MOORIANEN
De menschen zijn altemaal kinderen Adams,
dat leert ons God in de Heilige Schtifture, en de
ware geleerdheid onzer dagen; immers hoe verschilligde hoirien van menschen zijn, te weten de Caucasische of witte. de Mongoolsche of geluwe, de Zwarte, de Amerikaansche en de Oceaanische, zoo zijn ze
loch al een leven en eon bloed, zetten voort van
vader ten kinde, onder en met malkander, zonder
uitsterven of te niete gaan, 't gene niet en zou kunnen
geschieden, waren de menschen twee of meer verschilligheden van hoirien, waren de zwarte, bij voorbeeld, niet even zoo zeer en zoo zeker mensch als
de witte.
Zoo wijlieden onder de Moorianen of zwarte
menschen wonder voorkomen en aaddig schijnen,
zoo is 't ook met de zwarte gelegen bij ons, en de
donkere zes woken, ja Sint Thomas woke schijnen mij
gepast lezers ende lezeressen van Rond den
Heerd, eenen mooriaan onder de oogen to brengen.
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Bij de Moorianen en is 't niet al dat zij zwart
zijn, zij hebben daartoe nog andere lippen als wij,
hunne neuze is verschillig, hunne armor zijn langer,
beenen korter en flau.wer, hunne kijten plat, en bijzonderlijk hun hair gekroezeld en hun baard
schaarsch of teenemaal ontbrekende.
Hoe is dat gekomen
Of te wel Adam is een moor geweest, of 't een
of 't ander van zijne nakomelingen is zwart geworden, 't gene bij Terre 't waarschijnlijkste ja de waarheid moot zijn; maar den uitleg van 't geval : hoe is
't gekomen ? Daarop en antwoordt noch de hedendaagsche kennis, die alles weet ! noch eenige andere
leeringe, met zekerheid.
't Zijn er die zeggen dat Cain de eerste mooriaan geweest is en dat zijn mooriaanschap of zwartheid van huid het merkteeken was dat God op hem
gestempeld had, tot straffe van zijne broedermoord,
waarom hij dolend wegliep en verschrikt was voor
het aanschijn der menschen te kornen.
Anderen Willer weten, de joden namelijk, dat
de negers de afstammelingen van Chum zijn, den
zone van Noe, wake Cham, volgens hun zeggen, in
de arke ontuchtigheid begaan had, en zijnen vader
bovendien onzediglijk bespotte, daar hij ontdekt lag.
De grieksche oudheid geeft te kennen, in den
name aithioops, of cethiops, verbrand van wezen,
dien zij de mooren geven, dat zij meenden dat het
zwart gebrand zijn was van de zonne.
Niemand en weet 't er het fijne van.
Men heeft ontdekt dat er onder 't vel der mooren zoowel als onder 't ye! der andere menschen een
zekere lage vettachtigheid berustende is, waaronder,
bij de mooren, zwarte kleurstoffe gemengeld is, in
grooter of kleener hoeveelheid, na de diepe of lichte
zwartheid van den moor, zoo dat er hoegenaamd
geen wasschen of veranderen aan den moor en is,
gelijk het spreekwoord zegt. Ook de mooren blijven
mooren, en 'n veranderen niet, 't en zij door mengelen van 't bloed en 't afstammen in witte en zwarte
vermengelde familien.
De moorianen zijn ruw en dwaas, de dieren
bijkans gelijk, niet van geboorten, want zij eene
Godgelijkende onsterfelijke ziele hebben, maar om
des Willer dat zij versteken en verstooten zijn en nog
altijd tot slaver gebruikt en in dwaasheid gehouden
worden.
De heilige katholike Kerke heeft wonderer gedaan van ijver en bermhertigheid ten voordeele van
de arme zwarten, en te Roomer en ziet men niet zelden de witte heilige Hostie opgeheven in de zwarte
doch zuivere harden van Mooriaansche priesters en
missionarissen, die tot dat heilig ambt zijn opgebracht. Maar eilaas, de heidensche wereld doet ook
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wonderen van versteende baatzuchtigheid, waartegen
Andreas Bobola, S. .P., der mooren apostel, met
nog andere heiligen zoo geijverd heeft.
Het troostend gedacht vin de gelijkheid voor
God van alle menschen, wine en zwarte, beschaafde
en barbaarsche, staat uitgeprent op zoo menige
schilderijtafel van de aanbiddinge der drie koningen, onder welker fetal de jonge Mooriaan Balthazar, neffens den ouden Melchior, die onze streken
verbeeldt, en den Asiatischen Gaspar, het kind Jesus
mag bij komen en zijne gifte geven, zoo wel als de
andere, Venerabilis Beda zest zelfs dat hij het was,
de Mooriaan te weten, die de Myrrhe bracht, het
zinnebeeld van de menschheid, van de verstervinge
en van rouwkleurige ?norsche flood.
Het woord Moor ondertusschen is bij alle volkeren de klanknapoetsende en vervolgens kleurbediedende name van morrend geluid en duister moerende verwe.

VROUW SPAAR - MAALJE

't Was op eenen heiligen Kerstavond, de sneeuw
lag wel ne voet dikke, de wind kwam vlakke nit
den Oosten gesneden al over de kouters, zoo scherp
en zoo zuur, het vroos dat het klonk, en 't was zoo
koud dat de honden grinsden. — De donkere navond
. wierd te naderen, en te boer Meulenaers was de
vrouwe al bezig met pannekoeken te bakken, want
't was kerstavond!
I i' Nie', moeder, dat is ne koeke voor mij? )
zei Jantje.
« Hij is voor mij ! * zei Thryntje, ik ben 't
minste !
Moeder mag 'k ik hem hebben? ) riep Karelke.
En ze stonden alzoo alle drie rond moeder te
troppelen en te hakeweren om deswille van de
koeken, als Turk, de groote hofhond, die in den
hoek van den heerd lag dat alles of te zien, opsprong,
en al grollen naar de voordeure lief.
4 Jantje, kijk ne keer wie dat er daar is! » zei
moeder.
« 't 16 ne godswille, moeder, « riep Jantje,
maar Jantje noch niemand en wiste noch en koste
weten dat het Sinte Pieter was.
« Zegt dat we niet en geven ! )
« Ja maar, moeder, het is zulk een oude man,
en hij heeft zoo koud. *
« Zegt dat we aan de deure niet en geven,,
hoor-je het Jantje?
Moeder ! ......
• Wacht, ik kome zelve! — Man, wij en geven
C
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4

P
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aan de deure niet, gij moet om wekebrood gaan
Haar uwen disch, 't zijn bier al arnte genoeg op de
prochie, men zou wel anders niet moeten doen als
seven.
)
r)
« Om Gods wille, toch, boerinne! »
« Ze zeggen dat al! God beware u, man ! »
q Nu, in Gods ^ amen, en tot ter jaren » , zei
de oude man, en hij ging voort.
Drie stuk lands van hoer Meulenaers hof, aan
den hoek van den sperrebusch, te midden een kleen
net lochtingske, met eene vinkoordhage daarrondom,
stond een arm leemen kotje van een huizeje, met
stroo gedekt, en zoo leege dat de jongens al van
achter op het heirkleed hadden kunnen springen.
Vier kleene ruitjes in de eenige voorvenster lieten
het Licht door van een kleen lampke dat aan den
lampestok boven 't spinnewiel hong, waar Wanne
Moeie zat en spon. Bond den heerd zaten alle drie
Wanne Moeiens kinders op hunnen huk te warmen
aan eon laaivierken.
Ja maar, Wiens Wanne Moeie was dat toen ? —
Dat was de weeuwe van Pieter de Wevere, en ze
was moeie van geheel de prochie, want elk ende een
zei « Wanne Moeie tegen Naar. )
« Wel moeder vat slecht weder toch! * zei
Mietje, en 't keek naer 't vensterke waar het anders
niet en zag als den donkeren avond, « de wind
beurelt zoo in de kave, moeder, 'k en zou nu niet
geern naar plaatse gaan. »
Ja 't, kind, » zei moeder, a 't is slecht weder,
we moeten zoo Onzen Heere bedanken dat wij een
huis hebben om in 't drooge le zitten en bevrijd to
zijn van den wind.
« Hebben alle menschen Been huis flan, moeder? * zei Gustje, Wannens minste manneke, dat
4

nog maar schaars gebroekt en was.
« Bah neen-z', Gustje..... *

En .... ze hoorden daar al met ne keer geruchte
aan de deure, en ze hoorden iemand tjaffelen, en ....

Wanne Moeie was al lange aan hour poortjen,
en de deure was open.
« Kom maar binnen, man, in Gods Hamer, 't is
gelijk wie gij zijt, 't is toch zulk droef weder, en toen
nog bij navende, voor zulk eenen ouden man! )
De twee minste jongens keeken van verre wie
dat er daar was, binst dat Karel, Wannens oudste
zone, die te paaschen to vooren zijne eerste communie gedaan had, eenen stoel haalde van aan den
lijst, en hem bij 't vier zette.
t Kom bij, man, en warmt u wat, * zei Wanne,
en ze haalde nog ne geheelen armvol brandinge, en
deed het vier laaien tot aan den hangelboom.
« Man, » zei Wanne, « 't is nu al een ende in
den avond, en slecht weder, gij zult gij bij ors
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blijven van den nacht en me6 doen met ons, indien
het u wel genoeg is, want wij en hebben niet vele ! *
« Dank u duistmaal en nog, » zei de man,
God zal 't u vergoeden.
't Avondeten was al gauwe gereed, en al dat er
in huis was stond den armen man ten besten, en
Mietje en Gustje waren meest van al bekommerd
om dat de arme man zijn bekomste niet en dorste
eten, zeiden ze.
Rond den heerd waren ze gezeten, al te male,
bij 't laaiende vier, waar het sperremul en de
sperrebotten in te spokken lagen, en Wanne vertelde
aan hare jongens van den grooten feestdag van
's anderdags, en hoe het kindeke Jesus in een stalleke geboren was, arm gelijk wij, » zei Wanne.
a Ja, » zei de arme man, « en 't is eene groote
sere voor ons, arme menschen, dat de Heere van
hemel en aerde in een stal heeft willen geboren en
in eene krebbe geleid zijn. En hij sprak zoo
schoone en zoo Lange van de armoede, dat Wanne,
hadde ze rijke geweest, blij geweest hadde om arm
te worden. En al dat aan eenen armen mensch
gegeven is, » zeide hij daarbij, is aan het arm
Kerstenkindeken gegeven, en zal overvloedig vergolden zijn. D
En alzoo wierd het late, ti en hoog tijd om te
gaan slapen voor jongens, D zei Wanne. Gustje,
zeere, • zei ze, a zingt nu lie keer uw kerstliedtje
dat het de man hoort. En als het uitgezongen was,
gaf ze hun elk een kruiske met wywater, deed ze
den armen man zijnen zegen vragen, en stak ze in
bedde.
i Man, » zei Wanne, a gij moet gij moe en
afgemat zijn, toog gij ook naar bedde, 'k zal ik bier
op mijnen stoel een beetje druilen, lijk als ik nog
gedaan hebbe, D zei ze.
En de man, al Wanne bedanken, ging en sleep.
a Moeder ! eenen zaligen Kerstdag! man eenen
zaligen Kerstdag! » Het waren de jongens die uitkwamen, blije en geestig omdat het Kerstdag was.
't Wierd ten langen laetsten te klaren, 't en
waaide zoo schrikkelijk niet meer, en de arme man
nam zijnen Godswillestok, en bedankte Wanne, die
niet en wilde bedankt zijn.
a Hewel, God zal het u vergelden, » zei hij, « en
morgen, het eerste werk dat gij zult doen, dat zult
gij geheel den dag doen! » en hij ging alzoo voort.
Wanne ging naar de hoogmisse, peisde op de
pastors sermoen, en op het arm Kerstenkindeken,
maar op die laatste woorden van den armen man
niet meer. —De tweede kerstdag kwam, en, neerstig
als Wanne was lag zij algauw aan 't werk, a en binst
dat 't nog donker is, » peisde ze, zou 'k wel een
hemdeke maken voor Gustje, 't heeft het toch zoo
a

a
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noodig, het manneke ! » En zij nam den end van
het slijtstuk dat Pieter haar man ter zaliger nog
afgeweven hadde, eer hij stierf, en als Wanne op
Pieter peisde, ze vreef met 't averegtsche van hear
hand aan heure oogen, en zei : God will' zijne ziele
gedenken! en zij stelde heur aan 't meten. — En
van met dat zij de elle aan 't lijnwaad lei, zij mat,
en mat, en mat, altijd mar meten, tot dat geheel hare
tafel vol lag, en ze mat nog altijd voort; 't en was
been einde aan. En als zij 's avonds de elle daar lei,
ze en koste nog roeren nog keeren meer van 't lijnwaad. Geheel den huisvloer lag vol tot aan de balke,
Karel had nog eenen end langs den zoldersteeger
naar boven gesleept, en geheel den zolder vol getascht : 't was al lijnwaad dat men hoorde of zag!
En dat was ne keer een dingen!
a Hebt-ge het al gehoord wat dat er te Wanne
Moeiens gebeurd is! — en 't is een mirakel ! —
Geheel het huis heft op van 't klaar lijnwaad, ja, en
daar is er genoeg om rond geheel de prochie to
spannen! En 't is een arme man die dat gedaan
heeft, om dat Wanne hem vat doen warmen hadde.
— « 't En doet, 't is een oud wijveje. » — a ik heb
't ik gezien, kerstavond langs den sperrebosch.
• Hewel hemel toch ! En Wanne zal schat rijke
zijn ! »
En dat was ne keer eon dingen!! !
Maar die niet en zei, die zweeg, en dat was
vrouw Meulenaers, die den Godswille zoo onbermhertig weg gebursteld hadde, — en 't viol haar
eindelijk te binnen dat hij al voort gaan gezeid
hadde : Tot ter jaren als 't God gelieft, en ze peisde:
• Wacht maar !
De maartsche bijzen maakten al lichte plekke
voor de meiblommen, en elk ende een verlangde
naar den oest, maar vrouw Meulenaers verlangde
nog verder.
Eindelijk, lijk als alles komt op tijd en stond,
't wierd weder kerstavond en van als het een beetje
begon te duisteren, de temperpot stond in den hock
van den heerd, en 'tijzer lag boven eenen spokkenden elzentjok, te keeren en te wenden in vrouw
Meulenaers hander, want 't waren wafels dat ze
biek, — en al bakken keek ze altijd naar de late,
en naar 'tvallen van den avond.
« Moeder mag ik..... • zei Thrijntje, en 't ging
voort zeggen.
• Zwijg Thrijntje ! » zei moeder, vlak af.
I Moeder wanneer komt vader Muis? I
a t' Avond ! D zei moeder kort af, nog ne keer.
En't was al dat ze van moeder kreegen, ne snap
en eene bete, moeder was immers elders mede bekommerd, en ze keek altijd naar de venster en ter
deurewaards.
a
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En... binst dat vrouw Meulenaers nen doomenden
wafel uit het gapend ijzer trok... ging de deure open
en de Godswille was daar !
« Onder de lijstbank, Turk... en ne grolt niet
meer ! » — Korn in man, in Gods name, zet u, en
warmt wai, gij moet gij zeker moe zijn en afgemat
door zulk ne wind, en op nen dooi door zulke vuile
straten. Gij gaat gij hier blijven van den nacht,
en mee doen met ons en kerstavond vieren, en als 't
morgen klaar is gij kunt dan doen wat u lust.
« Dank u, vrouwe, 'k moet nog verde'', en 'k zou
geern den weg weten. » « -Maar blijf gij maar hier,
gij en gnat elders niet beter varen, » zei vrouw
Meulenaers, en ze had al ne geheelen hoop wafels
op tafel gezet en, nen stool bijgeschoven — en de
man moeste • itten, en wafels eten, en warmer 't en
was riots to wel nosh te schoone voor den armor
Godswille.
En de arme man bleef slapen, na vele zeggens,
en als het tijd was van slapen Haan, leedde men hem
in de beste slaapkamer, en men handelde hem, gij
had gezeid nen prince.
's Anderdags stond de man op, bedankte den
hoer en de boerinne, en was te wege weg. — En
't was nu dat vrouw Meulenaers herte klopte.
Zoo zest hij, als hij al ter dourer uit was,
« Vrouwe, 'k en kan u niet vele seven voor uw onthaal, maar voor uwe moeite geve ik u dat gij uwe
eerste work van morgen geheel den dag zult doen,
— En hij ging voort.
Nu was er vrouw Meulenaers hover op. Morgen avond zijn wij schatrijke, man ! zei ze tegen
hoer Meulenaers. « 'k Ga ik dat oolijker aan boord
leggen als Warne moeie : in de plaatse van groef
lijnwaad te melon, 'k ga geheel den dag geld teller..
En ze verlangde haar herte en haar ziele uit tot
's anderdags. Gij kunt denken dat ze Beene ooze en
sliep. — Als 't den laatsten tik van twaalve sloeg,
te middernacht, ze sprong uit hour bedde, gij hadt
gezeid het huffs brandt!
« Jan, » zegt zij tegen den hoer, « 'k ga bin lichte
eenen zak of twee maker om dan met den klaren
te kunnen beginner teller, 't is al tijd gewonnen.
ze loopt met haar schare, eenen ende zakkegoed afsnijen, en.... zij snijdt geheel den end in
vendels. Achter dat, ze valt aan 't slijtstuk, dat maar
lit den bleek en kwam, — en als zij dat in linten
gesneen had, ze gaat dan 't gemaakt lijnwaad te
keere, dat er geen draadje meer over en bleef, en....
Ja maar wat doe-je dan ? » zegt hoer Meulenaers,
die 't geware wierd en hij schartte in zijn hair van
verlegentheid, en vrouw Meulenaers, altijd snijen,
en als al het lijnwaad versnekkerd en versneen was,
zoo gaat ze naar de kleerkassen, en grijpt hoer
4

Meulenaers trouwfrak ; knip! in eenen keer de sleppen af a is nog voor twee zakken ! » zegt ze. De
zijden linten van haar beste mutse snood ze af om
snoeren aan de zakken, en als het avond was, en
dat ze er uitscheedde van snijen, en was op geheel
hoer Meulenaers hof geen pinske meer geheel, 't en
zij dat zij aan bun lijf hadden. — En de hoer raasde
van gramschap, en de boerinne schreeuwde en huilde van spijt, en......
Daar wierd van gekout prochien verre, en elk
ende een wiste het, en niemand en beklaagde vrouw
Meulenaers, omdat zij de gierigheid zelve was, en
dat er eene ware vrouw spaar-maalje en daar nooit
geen arme Godswille getroost van 't hof en ging.
En uit patuit
't Vertelderke is uit.
C. 31.

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Up bladzijde 394, van 't jaar van Rond den
Heerd staat het liedje dat men door geheel Vlaanderen zingt ter eere van Sint Maarten, en bijzonderlijk
te Kortryk.
Sinte Maartens avond,
Den torre ga mee na Gent,
Zoo begint het, met een zinsnee die mij tot nu
toe onverstaanbaar gebleven was, en enkel rijmram
scheen, zoo de kinders dichten. Maar men moet er
al geheel zeker van zijn eer men het recht hebbe van
iets rijmram te hooter, bezonderlijk als 't oud en
algemeen verspreid is. Van Kortryk hob ik sedert
de wete bekomen dat de naalde van Sinte Maartens
torre aldaar, die onlangs maar afgebrand en is, te
Antwerpen getimmerd is geweest, en opgemaakt,
daarna weer ontschacht, en stukwijze, op het water
van Schelde en Leye, over Gent, naar Kortryk gestierd, zoo dat men dan zinger mocht
Den torre ga mee na Gent.
Of dat nu altemaal echt is en op bestaande
bewijstukken berustende zou ik geern te weten
komen.

D

En....

Vergeefs zal ooit de ruwe hand
Naar 't schoene willen grijpen
Men kan den eenen diamant
Maar met den andren slijpen.
Rond den Heerd, l e jaar, in calicot en bordpapier genaaid, 6 fr.
netjes gebonden 7 fr., worth vrachtvrij t'huis gezonden.
Postmandaten voor 't verloopen jaar of voor de twee jaren, moeten
betaalbaargemaakt worden aan Guido Gezelle, eenigen eigenaar en uitgever
van Rond den Heerd.
Gedrukt bij EDW. GAILL1ARD en COMP.. Bock— en Steendrukkers. Brugge
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 4

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

23. Rorate Cali. Zondag, vierde Zondag van den advent. Leest het l e jaar bl. 25.
MAANDAG, 24. Kerstavond, dat is Christavond,
's daags voor Christdag of Kerstdag. Zoo zegt men
nog Kersten doen voor doopen of Christen doen;
Kerstenbrief dat is doopbrief of Christenbrief; 's Heilig Kerstkapelle of 's Heilig Christkapelle te Gent;
Kerstenkind, Kerstboom, Kerstblok enz.
Overal waar men de kerkelijke dag- en nacht
gebeden, anders gezeid de getijden of het officie
zingt, na de voorschriften van de Roomsche Rubriken, words vandage Kerstdag volgender wijze in den
choor aangekondigd en bekend gemaakt.
Wanneer men gekomen is tot Prirnen, 't is Le
zeggen tot aan 't eerste kerkelijk morgengebed, en
eer men het vers pretiosa begint, komt een priester
uit de sacristie, in 't Witte gekleed en met eene stole
ZONDAG,

22 DECEMBER 1866

en choorkappe aan, zoo men den Aartsengel Gabriel
pleegt verbeeld te zien; voor hem gaat de wierooker,
en aanzijds twee lichtdragers; hij gaat te choorewaards en blijft staan, na den autaar en den choor
gegroet te hebben, voor 't stapeel ofte den Adelaar,
waarop de zingboek ligt; hij doet wierook in het
wierookvat, zegent het, en bewierookt den boek,
middens, rechts en slinks; dan heft hij zijne stemme
op en verkondigt overluid : 4 Octavo kalendas Januarij.... Acht dagen voor den eersten Januarij, in het
negentienste (1866) maanlicht. 't Jaar van de scheppinge des werelds,wanneer God in den beginne Hemel
en aarde gemaakt heeft, het vijf duist honderd en
negen-end-negentigste : Na de diluvie, het twee duist
negen honderd en zeven-en-vijftigste : Na de geboorte
Abrahams, het twee duist vijftienste : Na Moyses en
de uitvaart Israels nit Egyptenland, het duist vijf
honderd end zeventigste : Na de zalvinge Davids tot
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koning, het duist en twee-en-dertigste; de vijf-endzeventigste weke volgens Daniels prophetie; in de
honderd vier-end-negenste olympiade : Na de stichtinge van de stad Roomen, 't jaar zeven honderd en
twee : binst het jaar twee-en-veertig des rijks van
keizer Octavianus Augustus; als geheel de wereld in
ruste en in vrede was, in den zesden tijd van de
wereld, is Jesus Christus, eeuwige God, en des Eeuwigen vaders Zone, willende de wereld met Zijne
allerbermhertigste toekomste heilig maken, van den
Heiligen Geest ontvangen, en, negen verloopen maanden sedert zijne ontvangenisse.... 1
Hier verheft de priester zijne stem eenen vierden
hooger, en allen knielen
.... in Bethlehem Jude geboren, uit Maria, en

inensch geworden.

D

Nu roept de priester nog luider, en op de wijze
van de passie:

« De geboorte onzes Heeren, Jesu Christi, na
het lichaam. D
Het volgende wordt gezongen zoo de priester
eerst begost had, en alien staan wederom rechte:

(% Ten zelven dage, de geboortedag van Sinte
Anastasia... en elders van nog veel andere heilige
martelaren, belijders, ende zalige maagden. •
Allen antwoorden : 4 God zij gedankt ! D
DIJSENDAG, 25. Ons Heeren geboorte ofte Kerstdag. Leest het eerste jaar, bladz. 25.
De nacht waaruit Kerstdag, met de zonne, heden
geboren worth, hiet bij de heidenen moedernacht;
en 't is vandage, zoo 't altijd geweest is, burgerlijk,
niet geheel te gansch sterrekundig gesproken, het
Solstitittm Hibernale, ofte de Winterzonnewende.
Dat i g te zeggen dat de zonne, na haren kortsten
dag, Sint Thomasdag, eenige dagen schijnt op te
houden van hare bezoeken te verkorten, en dan
eindelijk, met Kerstdag, wederom a opspringt, ) zoo
David zegt, « als een reuze om hare bane af te loopen, • en de dagen van Tangs om langer te meten.
Bij ons, die, om zoo te zeggen, buiten Gods
nature en in de werken onzer handen leven, verblind
door onze verwaandheid, en wekken de natuurverschijnsels van zonne, mane en sterren bijkans noch
ontroeringe noch aandacht meer. Wij genieten Gods
gaven zonder ze te erkennen, « God schept den dag
en wij gaan er deure, ) zoo 't spreekwoord zegt.
Aldus en ging het bij de voorouders niet, wien de
hemel en de g arde een bibel was en een bock om
dagelijks telezen, en eilaas, dolend te bewanderen.
Aldus vertelt Procopius, de Bello Gothic° II, 45,
van de Thuliten, de noorderste van de .hem bekende
volkeren : 4 te Winterzonnewende is dat eiland
veertig dagen zonder zonne; als het yolk dat vijfen-dertig dagen uitgestaan heeft, zoo zijn er die op

de toppen van de Bergen gaan, en, zien ze daar een
enkel priemke zonnelicht, ze doen teeken (met vier)
aan die omleege zijn, dat, binnen vijf dagen, de
zonne zal weèr uitk omen; en dan houden ze leute
bij donkerlinge, en dat is jaarlijks hunne grootste
feeste van al. D
« De oude Engelsche volkeren begosten 't jaar, )
zegt Venerabilis Brda, t acht dagen voor den eersten
Januarij, wanneer wijlieden nu de geboorte Christi
vieren, en lien nacht, nu allerheiligst, hieten zij,
met een heidensch woord, modranecht, dat is moedernacht, ter oorzake, meene ik, van de plechtigheden die zij wakend plachten te verrichten. •
't Is al wel voor ons bij de kachel of in bed den
blijden Kerstdag verwachten; onzer voorouderen
leven en lijden, treuren en blij zijn hong aan de
nature vastgeknoopt, en, als na Lange dalen en weggaan, de zonne weèrom stil hield en terug kwam, ge
kunt peizen Welke vreugde het was.
Het spoor van die vreugde en den oorsprong
van die feeste hebt gij in uwe tale, o Vlaming.
Woelen, hoelen, woelstok, hoelstok kent gij loch,
en dat zoude men eertijds ook Joel en joelen uitgesproken hebben; daarvan hebben de franschen joli
gemaakt, en wijlieden jolijt, dat is te zeggen blijdschap, in de oude tale. Joelen dat is draeien, dan,
het draeiende joel, woel of oriel, dan joel- of wielfeeste, dat is zonnefeeste, die 't oriel van Vroo den
vreugdegod zijnen wagen was, meenden de heidenen;
en daarom hieten ze de winterzonnewende Joel, Joeldag, zoo men 't nu nog hedendaags op zijn Engelsch
zegt.
Twaalf dagen Tang was 't open hof toen bij de
voorouders, ter eere van de twaalf komende maanden, geen deure en mocht toe, geen disch ongedekt
blijven staan, de goden wandelden, onverkennelijk,
en die er eenen herbergde ging wonderlijk beloond
zijn, eenen gouden deurstijl of eenen zilveren kanne,
of wat weet ik nog al krijgen.
Verzucht uw herte niet uit compassie, gij die
de nature gevierd en den Vader der nature, den
heiligmaker des werelds, Christus vergeten vindt bij
de oude en nieuwe heidenen?
Zoo was 't met de zendelingen die bier kwamen,
en, verre van de eenvoudige natuurfeesten die zij
vonden af te schaffen, pasten zij zorgvuldiglijk den
helderen diamant van de waarheid in het good en
het zilver dat het dolend heideudom hem bereid had,
en beide te samen wierden dat prachtjuweel in de
kerkelijke jaarkroone, de wonderlijke Kerstdag.
I Nu dat gij vertrekt naar Engeland, ) schrijft
Paus Gregoris de groote naar Mellitus, zijnen geloofszendeling, i gaat zegt aan bisschop Augustijn,
die daar is, dat de heidensche tempels bij dat yolk
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in 't geheele niet en moeten gebroken worden. Breekt
en verdoet de afgodsbeelden, maakt wijwater, bespeerst er de tempels met, bouwt autaren, doet er
reliquien in.... en, omdat ze daar reel ossen plegen
to slachten ter eere van de duivelen, in die zake
zullen ze moeten hunne jaarlijksche feeste vat ver_
anderen. Laat ze dan, op de feestdagen tenter hou_
wen van takken rond die tempels, en in christelijke
feesten hunne jaarlijksche blijdschap vieren, zoodanig dat ze, met het uitwendig verzet niet ontzeid to
worden, beter smake vinden in de inwendige vroolijkheid des herten.
Aldus is Joeldag her en elders allenskens
Kerstmisse geworden.
i Ende daar zal eene roede uitgaan, » voorspelt
Isaias, » uit de wortele Jesse, ende eene blomme zal
nit hare wortele opgaan, ende op Hem zal rusten •
de Geest des Heeren.... Ende de rechtveerdigheid
zal de gordele zijner lender wezen, ende 't geloove
een riem zijner nieren. De wolf zal met den lamme
wonen, ende de liebaart met den jongen bokken.
Het kalf en de leettw en het schaap zullen t' samen
zijn en een kleen kind zal ze wachten; het rued en de
beer zullen ter weiden loopen, hunne jongen zullen
bijeen liggen, ' ende de leeuw zal schrooling eten
slacht den osse ... zij en zullen geen hinder doer
nochte dooden op mijnen geheelen heiligen berg,
want de eerde is vervuld met de kennisse des Heeren. •
Aldus beschrijft Isaias, in beelden meer als in
woorden, de komste en het verblijf des Heeren en
der heilige Kerke Christi onder de volkeren, en 't
gene de volkeren naderhand daarop gedicht en
verdicht hebben konit die prophetentale zeer nabij
in kinderlijke schoonheid
Luistert !
Te middernacht, op de heilige stonde, als Hemel
en garde malkaar den kus van vrede en verzoening
gaven, en dat het heilig kerstenkind het stroo zijner
krebbe gemaakte en zijne oogen open deed, dan stond
plotselijk alles stille door geheel de wereld, en 't
luisterde al dat er was naar de blijde Engel boodschap;
de herders niet alleen, maar de vogels en de dieren:
de vallende waters bleeven aan de rotsen hanger,
de rivieren stutter hunnen loop en zweegen, de'
armen van die vochten of wrochten bleeven roerloos
staan : — 't was vrede en stilte door 't geheel al.
a De nacht was to midden haren loop en alles
lag stille, als uw almachtig Woord van de koninklijke
zetelen afgekomen is! zoo zingt de heilige Kerke.
Zoo bij de dood zoo ook bij de geboorte Christi,
dicht de christelijke legende wort, volgde er, na de
stilte, eene ontroeringe door de gansche wereld; de
Egyptische afgoden stortten omverre: ontelbare wa1)
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terbronnen sprongen los, om nooit meer uit to
droogen; 't wierd holder klaar Licht, zoo 't nog nooit
geen dag geweest en was; alle boomer kreegen
bladeren, en hotter, en blommen, en vruchten, binst
dien heiligen nacht; immers de schuld die om de
vrucht van serer boom was aanveerd geweest wierd
nu hersteld in do vrucht des lichaams, Jesus! de
wereld was wederom een aardsch paradijs.
Daarom is 't dat men in christen httisgezinnen
den nacht en de koude uitsluit, met den Lang aanliggenden kerstblok, met de twaalf keersen over tafel,
met den kerstboorn, waarvan honderd lichten de beladen groene takken doortintelen, en degouden oranje
appeis laten zien die de verloren vrucht verbeelden
des onsterfelijken levers. Daaarorn nog snijdt men
op Sint Lucia of Sint Barbara dag den tak van den
appel- Of keerzelaaren menzet hem rond den heerd in
een kruike water, en men verblijdt als m'erop Kertsdag blommen aan ziet ; daarom nog, — waar is 't
einde der wonderen? — toogde men mij eertijds
op kerstnacht de Jerichorooze ofte Anastatica, dat
oostersch plantjen, dat droop en ineen gekrompen,
in water., of onder den asem weêrom ontluikt en
openspreidt, en men wide mij dat do doornhage
waar Maria Christi luieren op droogde zulke roozen
heeft voortgebracht, die nog t' elken kerstnacht opengaan.
In dien heiligen nacht reunen de dieren op 't
stal van toekomende dingen, in menschelijker tale,
want zij hebben Christum beasemt, en menige ongeleerde Bortoen neemt de christens legende of dichtsprake voor tastelijke waarheid, en ligt to luisteren
in zijnen stal op 't slag van middelkerstnacht. Het
regent honing uit den Hemel, Hodie melliflui facti
sunt cwli; alle water wordt wijn, brood buiten gesteld
en bederft niet meer : want die onder den schijn van
brood rust is geboren to Bethlehem, het huffs des
broods.

Ja de nude offeranden van ecrtijds en zijn
nog niet geheel vergeten, maar nu Hem gewijd die
offerlam voor ors gewonnen en geboren is.

Menschen waren de eerste offeranden der heidenen, dieren vervongen de menschen, en het heidensch woord « zende » dat zwijnoffer bediedde,
gebruiken wij hedendaags nog. Na de dieren, die

natuurlijker wijze schaarscher en schaarscher wierden, offerde men nagemaakte dieren, zvvijnen van
gebakken dealt, die men den afgod Vol -opdroeg, en
zoo hiet men ze a Vollaards s . Die hebben wij bewaard in Vlaanderen : hunne eigene gedaante en
naam zal men moeilijk anders uitleggen : ja maar,
zij zijn kersten gedaan, gelijk al 't andere, nu hest
men ze Engel- of coquille koeken, om de coquilles,
de schelpen, de boonen, of het geld, die erin of crop
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gebakken zijn, en 't kindeken verwacht dat den Engel
van de boodschap ze hem zal op de peluw van zijn
hoofdende leggen, als 't is dat het kerstavond goed
genoeg gebeden heeft
Engeltjen Engeltje Gabrieel,
Bringt e koekske naar mijn kasteel;
Mijn kasteel in Spanjen,
Appeltjes van Oranjen;
Appeltjes van Conde Conde,
Bringt er tiene of twaalve mee,
Mijn kasteel alleene,
Bring me e koekske kleene,
Bring me e koekske groot,
Leg het in Marias schoot,
Jesuke zal 't wel beuteren,
En Jantje zal 't wel sneukelen !
Mijn kasteel in Spanjen ! Gelukkige kasteelen die
de onnoozele kinderen in de lucht, ja in den hoogen
Hemel bouwen, en waerin hunne onschuldighcid zoo
veel beter bewaard wordt als onder den verpestenden leerstoel van het nieuwerweisch heidendom.
WOENSDAG, 26, Sint Steven. Leesthet l e jaar, b1.25.
DONDERDAG, 27. Sint Jan Evangelist, Sint Jan in
den winter, de koude Jan, of Sint Jan ter kouder
Messe. Leest het 4 e jaar, bl. 23.
De vrije vischverkoopers van Brugge hadden
voor patroon Sint Jan Evangelist, den visscher, en
deden hunne diensten in den zijbeuk der Sint Christoffels kapelle, op de groote mart. Hun vergaderings
huis staat heden nog op de zelve mart, en 'tis nu
de estaminet de Meermin, la Sirene. Hunne wapens
staan in eenen Steen van den voorgevel gekapt.
De leden van dit ambacht bezaten alleen het
recht van te visschen en alle slach van visch le verkoopen; hunne keuren waren zeer oud, en wierden
door de vorsten, die opvolgentlijk Vlaanderen bestierden, vernieuwd en bekrachtigd.
In 't jaar 1576, ten gevolge een accoord, tusschen hem en den eed van 't ambacht, schilderde
Pieter Pourbus hun eene autaartafel die de mirakulease vischvangst voorenstelde, en op wier buitendeuren Sint Jan Evangelist en Sint Andris stonden,
benevens de bestierders van 't ambacht.
De vischmart wierd in voortnalige tijden op de
groote mart gehouden, en de vischkramen stonden
regte voor 't ambachishuis. Ten fare 4477, wierden
ze naar de Braambergplaatse overgebracht, maar,
na er acht maanden gestaan te hebben, plaatste men
ze weèrom, op den 30 September, ter groote mart,
waar zij, tot op 't elude der laatste eeuwe, zijn blijven staan.
In 't jaar 4480, kreeg de haringvangste in
Vlaanderen eene ongemeene uitbreidinge. Oostende
alleen telde 44 schepen die uitsluitelijk tot deze

vangste gebezigd waren, zonder te rekenen 't groot
petal kleene schepen en schuiten die men op de
vlaamsche kusten voor Bien handel uitreedde.
Op den 10 Julij 1666, verleende Karel II koning
van Engeland, aan die van Brugge, voor de goede
diensten door hen bewezen, het voorrecht van ten
eeuwigen dale, 50 schepen op de engelsche kusten te
zenden, om aldaar ongestoord te visschen.
Onder 't ambacht der vrije vischverkoopers,
schuilden de vischdragers, die hunne goddelijke
diensten deden in de kapelle van Sint Joost gasthuis,
in de Ezelstraate.
VRYDAG, 28. Allerkinderen. Leest het l e jaar bl. 26.
ZATERDAG, 29. Sint Thomas a Becket, Aertsbisschop van Kantelbergen in Engeland en Martelaar.
Sint Thomas, bijgenaamd Becket, was geboren
te Londen, op Sint Thomas dag des Apostels, 'tjaar
1117, en na de Vespers op den zelfsten dag wierd
hij kersten gedaan, onder den name van den patroon
van den dag, zoo 't dan 't gebruik was. Hij was van
jongs of aan 't hof van den Aartsbisscbop van Kantelbergen en in zijnen dienst ; hij ging met hem naar
Roomen, waar zij nu zijne kerke bezig zijn met herbouwen. Hij kwam naderhand 'tkerkelijk recht stu deren te Bolonja, en daar wierd hij bekwaam tot het
verdedigen van 'tgeen de kerke toekomt tegen koningen en princen, hetwelke hem later zijn leven kwam
te kosten. In 't jaar 1155 wierd Sint Thomas groot
canceller of zegelhouder van Engeland. 't Was hij
dieWillem van Iper, den vlaamschen heere van Kent,
Engeland ontzei, en die zoo wijd vermaard wierd
om. zijne grootmachtigheid en pracht als om zijn
heilig leven. Hij wierd Aartsbisschop, in Welker hoedanigheid hij strijdig kwam met de wereldlijke macht
des konings over het goddelijk toekomen der heilige
Kerke. De zaken kwamen zoo verre dat hij in ballinkschap ging, en, terug gekomen, zijn leven lief
onder de handen van vier moorddadige ridders. Zij
sloegen hem dood in zijne eigene kathedrale, voor
Sint Benedictus autaar, rond den vyven 's aohter-

noens, op dezen dag, 't jaar 1170.
Sint Thomas Ham de vlucht, in de maand October van 't jaar 1464, en de zee overgevaren, landde
hij tot Grevelingen, op de kusten van Vlaanderen.
Hij ging naar Sint Omaars, en verbleef drie dagen
in de abdije van Sint Bertin, van daar optrekkende

naar Soissons waar hij eene onderhandelinge hadde
met Lodewyk VII, koning van Vrankrijk, en vervolgens naar Sens, waar Paus Alexander HI toen was.
't Ballinkschap van Sint Thomas duurde boven

de zes jaar, die deze heilige man in Vrankrijk overbracht; eindelijk, in 1170, door het toedoen van den
Paus en van den koning van Vrankrijk, wierd er
vrede gemaakt tusschen Hendrik H en Sint Thomas,
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die aldus oorlof kreeg om in Engeland weder te keeren; 't was, ter dier gelegentheid dat hij Atrecht,
Rijssel, Doornijk, Kortrijk, Dixmude, en meer andere steden bezocht, van dit geweste, namentlijk in
Vlaanderen, waar hij vergezeld was van grave Philips van den Elzas.
Te Doornijk wierd Sint Thomas uitnemende wel
onthaald van de kaneuniken regulier der abdije van
Sint Niklaais, gezeid des Prës, van 't order van Sint
Augustijn. Tot aan de fransche revolutie, bewaarde
men in deze abdije, als eene kostelijke reliquie, den
casufel waarmèe Sint Thomas aldaar Messe gelezen
hadde. De laatste religieus der abdije, de eerweerde
pater Parent, overladen te Doornijk, op den 13 Mei
4838, gaf hem aan het bisdom, en heden is hij berustende in de kathedrale van Doornijk. Die casufel
is van purperachtige zijden stoffe, en heeft den ouden
vorm, hij is eene ware casula of hutteken. (b1.10).
Hij was te zien in de expositie van kerkelijke kunstvoorwerpen, te Mechelen, in 4864.
Van Doornijk ging Sint Thomas naar Kortrijk,
waar de kastelein Ropier II hem met veal eerbied
ontving, en als gedenkenisse van hem eenen casufel
kreeg, met stole en manipel. Beatrix van Brabant,
weduwe van den grave van Vlaanderen Wilhem
van Dampierre, en Vrouwe der stad en heerlijkhede
van Kortrijk, kwam later in bezit van dien , casufel,
en gaf hem, benevens meer andere reliquien, aan de
religieusen der abdije te Groeninghe, die zij gesticht
hadde, te Kortrijk, in 't jaar 4285. Daar bleef hij
zorgvuldig bewaard tot aan de fransche revolutie, en
na de vernietiging der abdije, wierd hij gedregen
naar Sint Michiels kerke, thans bediend door de eerweerde Paters Jesuiten, en waar hij heden nog in
groote achtinge gehouden wordt.
Ongetwijfeld was Sint Thomas: ook tot Brugge,
terwij1 men least, in de chronike van Niklaais Despars, dat hij geweest is in de nabijheid van die stad,
te weten op 't kasteel van Maele, waar hij, op verzoek van Philips van den Elzas, des graven kapelle
wijdde.
Sint Thomas bezocht ook Dixmude, g doende
die kerke te Dixmude Teel deugds ende schoonigheids D , zegt Despars. Hij verbleef er eeuige dagen
in 't Beggijnhof, waar men nu nog zijnen kelk en
eenen van zijne casufels vereert. Beide voorwerpen
waren in de expositie van Mechelen. De kelk is van
verguld koper, de casufel, die, even als deze van
Kortrijk, merkelijke veranderingen heeft ondergaan,
is van gouddraad met groene en roode zijde geweven. Daar staat een schilderijtjen van Sint Thomas
a Becket in 't Sint Trudenklooster te Brugge.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE OLIJFBOOM

De olijfboom, uit wiens vrucht men de olie van
de olive drukt, is een Oostersch gewas, schoon het
hedendaags, langsheen de Middellandsche zee gekweekt wordt. 't Is van den name van den olijfboom
dat de olie genaamd wordt; de olijfboom draagt
lankwerpig scherpe bladeren, van onder witachtig,
van boven don ker groen, bijkans gelijk wilgenbladen;
hij bloeit in Julij, en draagt wine blomtruischen
waaruit beieren wassen, die eerst groen, daarna vaal
of bleak, naderhand purperwendig zwart worden,
namelijk als ze rijpe zijn. Men slaat die beieren in
November en December af, en men legt ze eerst
enkel-ende-een op den vloer, tot dat ze krempen,
dan worden zij gemalen, en de olie eruct geslegen,
nadat men ze met beet water overgoten heeft. 't Hout
van den olijfboom is schoon, stevig, geaderd, gewolkt, en 't brands groene zoo wel als drooge;
daarom beaten de Hebreeuwen den oliijf boom with,
dat zieden of brander betcekent.

De olijfboom, of de olijftak, om nu van de olie
niet te spreken, heeft menige beteekenissen, maar
boven al eene beteekenisse, die van alle volkeren
schijnt erkend te zijn : die beteekenisse is Vrede. Dat
al die verschillige natien, in verschillige tijden, zouden overeengekomen zijn om te zeggen : Als wij den
olijftak toogen dat zal vrede willen zeggen, is te
dwaas om te peizen; daar moat in den olijftak cats
zijn dat op vrede trekt, of met vrede te doer heeft
en in verband staat, en dat de lieden in vroegere
tijden baser wisten te vatten als nu. Nu immers
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hechten wij onze gedachten met schrijf- of drukinte,
aan 't papier, en wij verlaten ons daarop, met voile
betrouwen, maar eertijds hechtte men een's gedachten aan alle schepselen vast, de nature was als een
bock voor iedereen, en iedereen was door die natuurtale aansprekelijk en ontroerbaar, orizeggelijk
nicer als nu.
Zoo, waarom beteekent een olijftak Vrede?
Eerst ende vooral, 't gene -twee strijdende volkeren of familien plachten eerst te doen was malkaars olijfboomen schenden en afkappen, om alzoo
eene rampe in 't land te veroorzaken; zoo deed Titus
rondom Jerusalem; mij dunkt, kwam onder zulke
omstandigheden een vijand den anderen te gemoet
met eenen opgeheven olijftak in der hand, dat was
zoo vele als zeggen : Laat ons den olijfboom weer
aanplanten en vreedzaam olie malen liever als blood
vergieten.
Ja maar, de olie zelf heeft iets dat den vrede
ook eigen is : zij zwemt boven, en bedaart de gestoorde
wateren, gelijk de vrede de gestoorde volkeren stilt,
onder hare blijde gelijkmatigheid ; ja, men zegt dat
de scheeplieden die olie aan boord hebben, als zij
overvallen zijn door een tempeest, de baron rondom
hun schip kunnen stille leggen en temmen, met er
hunne olievaten op uit te gieten.
Maar het vreedzaamste van al dat er omtrent
den olijftak te bemerken valt is wel zeker 't geen in
genesis staat, aan 't achtste kapitel. Immers 't was
oorlog, en de vertoornde elementen « streeden voor
God tegen de dwaze menschen; » de wateren hadden
de overhand gekregen, de opstandelingen tegen hunnen Heer en meester neergeveld; de gramschap des
Heeren was gestild, de schuld gestraft, en de boete
rijkelik voldaan : 't was vrede. g Endo Noe heeft
weder de duive uit der arken gelaten, ende zij kwam
tot hem, 's avonds, dragende eenen olijftak, met
oToeiende bladeren, in haren bek. Dus heeft Noe
verstaan dat de wateren vergaan waren op der aarden.
Ende daar is nog een andere tijd van bermhertigheid geweest en van vergiffenis, — hij verjaart van
dage, — wanneer daar vrede gekomen is tusschen
God en zijne verdoolde schepselen, te weten, als de
wateren van den heidenschen zondvloed afgegaan
zijn van der g arden, en dat men de topper der
christene Bergen heeft zien uitkomen, te Jerusalem,
te Antiochien, te Roomen, te Athenen, te Corinthum ;
een tijd van verzoening was 't, als die onbevlekte
duive over de wateren der wereld kwam gevlogen,
waarvan geschreven staat Columba mea, formosa
mea, mijne duive, mijne schoone, dragende een
spruitling uit den wortel Jesse, een olijftak, ja, den
vorst van vrede zelve, waarvan zij zongen in het
D

hoogste des Hemels : « Glorie zij aan God, en vrede
aan de menschen die van goeden wille zijn. »
Sedert dien heugelijken tijd is het dat
De goede God in d'Hemelpoort
Op ons niet meer en is gestoord
Gij bracht ons den olijftak met,
Niet waar, o Jesu, peis en vree!
G. G.

PAUS PIUS IX

't Was in 1850, honderd jaar geleden, zou men
zeggen in onze dagen, en men was bezig met alles in
gereedheid te stollen tegen de aanstaande wederkomste van Pius IX uit het ballinkschap. Eene duitsche protestante was de stad Boomer komen bezoeken met hareu man en hare twee kinders. Zij was
van't gedacht dat iedereen in zijne religie kan zalig
worden, en zij leefde een deugdzaam levee, tot zoo
verve dat zij niet en wist wat zij hadde moeten meer
doen ware zij katholijk geweest. Zij was gerust van
gemoed, en bezocht Roomen uit enkele nieuwsgierigheid, en wel zeker wetende, peisde zij, van er
protestante weer uit te komen zoo zij er protestante
was binnen gegaari. 't Was die eigenste nieuwsgierigheid, meende zij, die haar aandreef om haren
man 't verzoek te doen dat hij zou willen den
oorlof vragen om de kamer van den Paus te zien.
Alles ging open in dien tijd voor de fransche
officieren; mijnheer kende eenen van die, en 't bezoek
ram plaats. Men ging door kamers en kamers en
kwam eindelijk aan de huiskapelle des Paus.. Daer
is de knielbank van zijne heilrgheid ! » sprak de
protestante, en, begerende te kunnen vertellen dat
zij op den bidstoel van den Paus van Roomen geknield hadde, ging zij en beval ootmoedig hare twee
kinderen aan de moeder Gods, iets dat zij dikwijls
placht te doen, en waarvooren hare protestantsche
vriendinnen haar dikwijls bekeeven. 't Gebed was
gedaan en zij ging den autaar bekijken, wanneer zij,
al met eenen keer, eene vrouwe daarover aanschouwde, in een klaarblinkend licht, en die vrouwe hield
hare twee kinderen van weerkanten bij der hand,
en voor haar aan den autaar, knielde Pius IX ! Zij
zag om naar hare twee kinders, zij zag ze bij haar
staan en bij de klaarblinkende vrouwe ook, hour
man was aanwezig. I Wat schilt er? ^ sprak hij.
« Niets, Diet al te wel! » antwoordde zij, en daar'nee was 't al voor dozen keer.
Op den twaalfsten April, den dag dat de Paus
'weer binnenkwam in zijne pauzelijke stad, zat de
protestante waarvanik v ertelle, benevens veel andere
damen en heeren,te wachten in Sint Jan in Laterano,
om den heiligen Vader te zien inkomen. Hij is daar
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Wat ziet ze mij? Dien eigensten man, Pius IX, dat
eigenste Licht, rondom die eigenste vrouwe, met
heure twee eigenste kinderen, aen elk hand een.
't Was al dat ze dezen keer niet kwalijk en viel. Zij
hield het nogtans uit, en bevredigde alle nieuwsgierige vragen met die sterkmoedigheid die protestanten eigen is, die op hunnen zin en Lun vermogen
veel staat maken ; maar zij en was nog niet vrij.
Eenige dagen daarna wierden de damen der fransche
officieren ontvangen bij den Paus en mijneprotestante
was eene van de eerste om ook te gaan. Die damen
stonden in twee Lange reken, tusschen welke twee
reken de heilige Vader moest a y e end weder gaan,
en zijne benedictie seven. Hij kwam, en hij kwam
tot recht over ^ ijne sterkmoedige protestante, met
hare twee kinderkens. De heilige Vader scheen de
kinderen zeer genegen, legde zijne harden op hunne
hoofden, zoo Christus deed, en gaf hun zijnen zegen,
met elk eenen roozenkrans dien hij te vooren gewijd
badde. Ondertusschen stolid het blinkend visioen
weer boven het eerweerdig hoofd des heiligen Vaders,
en de vrouw en wit niet waar zij was,van blijdschap,
om 'tgeluk barer kinderen, en van ontsteltenisse om
't gene zij hooger zag : De sterke protestante wankelde. 't Was te vele: zwijgen en kon zij niet Langer,
zij vertelde zelf al 't gene gij komt te vernemen,
lezer of lezeresse, en ne bedwong voortaan de sterke
neiging niet meer die zij gevoelde om geheel de waarheid te aanveerden, en kind te worden van dien
heiligen vader die haar zoo wonderlijk voorkwam.
zij bracht den nacht die daar op volgde in gebeden
door, zocht hulpe, die is gemakkelijk om vinden
te Roomer, en, zonder in verdere omstandigheden
te treden, die natuurlijk van geen ;root belang en
zijn, kan ik u zeggen dat zij haar valsch geloove
afzwoer, op vrijdag den 17 van Meie van dat zelfste
jaar, in de kapelle van 't covert van La Trinita de
G. G.

Monti.

EEN OUD KERSTLIEDEKEN
Op de wijze van Veni Creator Spiritus.
Brent Herders melk en zoetigheid,
De lieve Jesus li st en schreit;
Hangt uw panneelen voor den wind,
En hebt compassie met het kind.
Maria roert hem suikerpap,
Sint Joseph haalt den luiderlap;
De lieve Jesus krijscht van dorst,
Maria geeft heur kind de Borst.
De lucht vol schooners Englen vliegt,
Egel
n , met Maria wiegt;
Een
Sint Joseph werkt den heelen nacht,
En wascht de windelen in de gracht.

Hij maakt het vier, hij zoekt Wat hour,
1 Is binst den winter, en 't is koud;
Sint Joseph die is zeer verblijd
Om dat het kindeken niet en krijt.
Slaapt, Jesus, slaapt, Emmanuel,
Slaapt, groote vorst van Israel,
't Zijn duizend zielen zeer verblijd
Omdatgij cindelijk bij ons zijt.
De goede God in d'hemelpoort
En is op ons niet meer gastoord;
Gij breast ons den olijftak m6 e,
Niet waar, o Jesu ,
Deis en vr6e?
Maria die haar heili g kind
Voor 't vier in versche doeken Windt
Ontmoet zijn handekens hier en daar,
Van in heur Lorst tot in heur hair.
Uit Jesu aanschijn straalt een vloed
Van gratie die mij weenen doet
En zegge ik “ Bethlehem . 'li ben gemist :
Geen stal hier maar nen Hemel is 't l

......
EEN ANDER

Over jaar oaf Road den Heerd een schoon Kerstliedje, voorzeker van weinigen gekend
Een kindeken is ons geboren, enz.
De overlevering van de volksliedekens onzer
goede voorouders, hebben wij gemeend ook te moeten bewaren, des te meer daar zij voor 't meestendeel
vol schoone en christens gedachten zijn.
Het deuntje dat wij de lezers van dit blad mededeelen hebben zij waarschijnlijk dikwijls hooren
zingen, de stemme ofte voois ervan zal aan velen
bekend staan; en mochte mij iemand de twee verzen
die aan de vijfde zinsnede missen mededeelen, het
woord Cecilia— klaarblijkelijk eene foots — te recht
wijzen, mij zoo het zeer aengenaam zijn.
Opmerkelijk is dit lied om de natuurtooneelen
welke op ons land zijn overgebracht, en om zijnen
echt vlaamschen oorsprong. Het wordt zoo als de
Drie Koningenliederen Tangs de straten gezongen.
Gemeenelijk hebben de zangers eene ster mede;
doch dit gebruik, meer op Drie Koningendag to6gepast zijnde, hebben wij ons voorbehouden, er op
dien dad van te spreken.
Soms zinger het ook kinderen, bij 't ruischend
gedruisch van den rommelpot. Deze is een garden
pot met een vel of blaze bespannen; in eene opening
te midden dit vel gemaakt, steekt men een stroodjen
of stoksken; dit vel dan rat gemaakt zijnde houdt men
het stoksken gesloten. Wanneer men nu met natte
vingers dit stoksken op en neer vrijft, geeft het getuig een aardig gedruisch : het rommelt.
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Hier volgt het Kerstliedje, zoo 't nog t'elken
jare Schelde- en Leiewaards langs de bane gezongen
worth.
Maria die zoude naar Bethlehemgaan
Kersavond voor de Hoene
Sint Joseph zoude al med haar gaan
Om haar gezelschap f houen.
Het hagelde, het sneeuwde, het maakte Kwaa ester
De rijm lag op de daken;
Sint Joseph teen Maria sprak :
Maria wat zullen wij maken ?
Maria die zeide: . 1k ben der zoo moC,.
Laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verder gaan,
Aan een huizeken zullen wij rusten.
Zij hwamen een weinig verder gegaan.
Tot aan een boere scheure,
Waar Heere Jesusgehoren wierd;
En 't en sloot noch veister noch deure.
Sint Joseph die moester om waterke gaan,
En de Leie was toe vervrozen:

Al met haar handekens reenc :
Zij sloeg haar oogen ten hemelwaard,
Als zij hoorde dat kindeken weenen.

Dc Schali heeft met zijn eigen hand
Een manifest gesehreven,
En — krak! het yolk is in Farzenland
Ten top van bewondring gedreven.

Mirza-Schaffij die vroeg verbaasd
Om al datgeroep: Warom toch
Farzen, zoo getierd en geraasd ?
Zegt, is uw koning zoo dom Loch?.....

Dat kindeken weende op Marias' school,
Komt Engels van hier boven,
Kbmt kroont dees bladed, 't is meer als tijd
Want zij heel), den Heer ontvangen.
Zoo ook is dat liedje daaromtrent aangeteekend
door Willems.
Alle nude volksstammen hadden htinne liedjes,
welke door rondzwervende harden gemeenlijk gezongen wierden. Zoo ziet men hedendaags nog te
Roomen, en zal men, God geve't, dees jaar nog zien,
wordt Christus kerk en Pius throon voor eenen
stond niet overvveldigd ! — de bergkanters van Roomen's godvreezende omstreken, hunne heuvels verlaten, om bij tropkens van drien, vOOr al de
kapellekens der eeuwige stad, bij al de kribbekens
binnen huize door de borgers opgetimmerd, liederen en vaderlandsche zangen in onverbasterde tale
te gaan uitgalmen.
M.

De winter staat mij wonder aan :
Des avonds, rond den Heerdgezeten,
Wordt er zoo schoon verhaal gedaan
Dat men den zomer zou vergeten.
Bij dage, ride ik op het is
Dank aan mine vlugge schaverdinen,
En 'k worde alzoo den middel wijs
Om van de koude niet te kwijnen.

L. V H.

Hoe diep 't gedacht! het woord hoe klaar!
Zoo was 't dat het liedje zijn toon ging;
Men jubelt hier, men jubelt daar :
Proticiat, Farzenkoning! ^

Ccecilia kwam daar gegaan

LOP DES WINTERS

De winter laat een ruimen tijd
Om inij aan 't leeren te besteden,
Een avond er aan toegewijd
Maakt mijnen meester wel te vreden.
Nogians, terwijl er niets onbreekt
Van alles vat mijn hert kan streelen,
1k erect iemand die bitter smeekt
Om iets van 't mijne met te deelen.
Ja, 't weer is ruw en 't brood is dier
De winkelware niet te koopen,
Voor armen zondergeld , of vier
Of hulpe, of vriend, of troost, of hope.
Ook lion Been dicht nit mine pen
Geen smaak vond ik in 't eten,
Geen vreugd, als ik bij vrienden ben,
KWarll ik den arme te yergeten.

Prijst men zoo lee s in Farzenland
Der vorsten doen en drijven,
Dat 't wonder is wen met verstand
Zij handelen ofte schrijven?
Naar FR. BODENSTEDT,
door TIB1.
WEAR 'T VLLEGEN WIL, ETC.
Numero 1002 van den gedrukten inventaris der
Archiven van den Dune vermeldt een act van den
jare 4266 door den pastor van Dudzeele geschreven
« in demo beguinarum, de Dudzeele. » Dat is : in 't
huffs van de beggijntjes te Dudzeele. Dus moet er
een zesde beggijn hof in Westvlaanderen geweest zijn.
L. S.

't Is altijd :Johannes, Johannes,
Zoo land; er bier in de kan is
Maar als de kan uit is
't is ton dat Jan ne guit is!
Water is de kloekste drank die er is : de peerden drinken 't, en ze hebben zoo een macht !
De nieuwe inschrijvers krijgen 't eerste jaar
voor 1 fr. min als de andere.
Rond den Heerd, l e jaar, in calicot en bordpapier genaaid, 6 fr.
neijes gebonden 7 fr., wordt vrachtvrij t'huis gezonden.
Gedrukt bij EDW. GAILL1ARD en COMP.. Bock— en Steendrukkers. Brugge
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WESELIJKS

N° 5

TWEEDS JAAR

DAGWIJZER

30. Man medium Zondag, binnen de
acht dagen na Kerstdag. Leest het e jaar bl. 33.
MAANDAG, 31. Sint Silvester. Leest -het l e jaar,
bl. 33.
Sint Silvester was te Roomen geboren, van
godvreezende ouders, die hem met vele zorge in de
christelijke religie onderweezen. Als hij dertig jaar
oud was, wierd hij priester gewijd van Pans Mar.
cellinus, en in 314, na de dood van Sint Melchiades,
koos men hem orn zijne plaatse te vervangen als
zienelijk hoofd der heilige Kerke. Middelertijd bekeerde keizer Constantijn do groote tot den waren
godsdienst; Sint Silvester doopte hem, en de keizer,
nit herkentenisse, deed zijn paleis van Lateranen in
eene kostelijke kerke veranderen, ter eere van den
goddelijken Zaligmaker, onzen Heere Jesus-Christus;
Sint Silvester wijdde ze plechtiglijk, en stelde er den
ZONDAG,

l

29 DECEMBER 1866

autaar in waarop Sint Pieter Misse gedaan hadde,
en dewelke van bout gemaakt was, op de maniere
van eene holde koffer, bevelende dat de Pauzen van
Roomen alleen daar Misse op zouden lezen, en alle
andere op eenen outaar van gewijd steer. De basilica
of koninklijke kerke van Sint Salvator, gewoonlijk
genaamd Sint Jan in LaMrano, ter oorzake van eene
kapelle aldaar getimmerd ter eere van Sint Jan
Baptiste, op de plaatse waar keizer Constantijn
gedoopt wierd, is de eerste kerke geweest die men
openbarelijk aan God heeft toegewijd, en hierom
bce ebood Sint Silvester dat men van Jan of een verjaardag van die kerkwijdinge zoude vieren; 't is 't gene
alle jare geschiedt op den negensten Jag van November. Den achttiensten van de zelve inaand, viert
men de wijdinge van twee andere basiliken van
Roomen, beide ook door Constantijn den groote
gesticht, en door Sint Silvester gewijd, te weten van
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Sint Pieters op 't Vaticaan, en van Sint Pauwels, op
den wed naar Ostia. De lezers en lezeressen van
Rond den Heerd kunnen iets vinden betrekkelijk
die, laatste kerke, in ons eerste jaar, bladzijde 330.
Ten naasten jars, als 't God belieft, zullen wij hun
vele schoone dingen vertellen wegens sins Pietcrs.
Basilica wil zeggen koninklijke, en daarom hieten de heidensche basiliken ook regice cedes, koninklijke huizen; dat waren gerechtshoven; het tribunal
was aan 't een ende, 't vestibulum of voorhof aan 't
andere; in 't midden was de testudo of middenbeuke,
en aan weerkanten de porticus of zybeuken. Het
hierbij staende plan verbeeldt eene heidensche basi-

't Was binst de regeringe van Sint Silvester, in
't jaar 325 dat de eerste afgemeene kerkvergaderinge
van Nicea gehouden wierd, in de welke 318 Bisschoppen de ketterije van Arius doemden, die hield staan
dat Christus met God den Vader niet eenwezig,
noch Hem in alles gelijk en was.
Ten laatsten, zegt de Generale Legends, hebbende deze Heilige Paus de Kerke des Heereii
omtrent twee en twintig jaren geregeerd, ende op zes
reizen dat hij wijdingen gaf in de maand December,
twee-en-veertig Priesters , vijf-en-twintig Diakens
ende vijf-end-zestig Bisschoppen gemaakt ; gaf hij
zijnen geest aan den Heere, geladen zijnde met jaren
ende verdiensten, op den een-en-dertigsten dag van
December in het jaar 335. Hij wierd begraven in
het kerkhof van Priscilla, tangs den zoutweg, ofte
Salaria strate, omtrent eene mile van Roomen.
Men pleegt Sint Silvester met eenen gebonden
drake aan zijne voeten te schilderen, omdat hij zulk
een wangedrocht doodde, dat te Roomen de lucht
vergiftigde en met zijnen stinkenden asem veel yolks
ten onder bragt, zegt men.
In den zuidbeuk van Sint Salvators, te Brugge,
hangs er eene schilderije die Sint Silvester verbeeldt,
't heilig doopsel bedienende aan keizer Constantijn ;
zij wierd geschilderd door Jan Maes, omtrent 1660.
Sint Silvester is een van de Pauzen die langst
geregeerd hebben, terwijlen hij de Heilige Kerke
een-en-twintig jaar, elf maanden en eenen dag
bestierd heeft. 't En zijn maar vier Pauzen, — Sint
Pieter daar gelaten — die langer als hij den Roomschen stoel bekleed hebben, te weten : Pius VI,
(1775-1799), die vier en twintig jaar, zes maanden
en veertien dagen gezeten heeft; Adriaen I (772-795),
drie-en-twintig jaar, Lien maanden en zeventien dagen; Pius VII, (1800-1823), drie-en-twintig jaar,
vijf maanden en zes dagen; en eindelijk Alexander
III (1159-1181), een-en-twintig jaar, elf maanden en
drie-en-twintig dagen.
Sint Pieter, de Prince der Apostelen en de
eerste Paus van Roomen, vestigde aldaar zijnen zetel
in 't jaar 42 achter de geboorte Christi, en bestierde
er 25 jaar lang de Heilige Kerke. Een oud spreekwoord zegt van de Pauzen : « Non videbis annos
Petri, » 't is te zeggen : Gij en zult de regeringsjaren
van Petrus niet bereiken. Wat er van die voorzegginge ook moge wezen, 't is loch wonderbaar dat,
onder de 257 opvolgers van Sint Pieter, van aan
Sint Linus tot aan Pius IX, er niet een Paus vijf-entwintig volts jaren geregeerd en heeft. Pius VI, die
naast Sint Pieter staat, komt nog vijf maanden en
zestien dagen te kort.
't Is ook merkweerdig dat er, onder de langst
regeerende Pauzen, Brie gevonden worden welke
D

lica, zoo ze die uitgedolven hebben te Pompei, daar
zou weinig veranderinge moeten aan toegebracht
zijn om er het plan van eene kerke van te maken.
Het inwendige van eene christens Basilica is te zien
op bladzijde 316 en 330 van 't eerste jaar.
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den name van Pius voeren, te weten Pius VI, Pius
VII, en de tegenwoordige Paus, Zijne Heiligheid
Pius IX.
Pius IX, Johannes-Maria-Mastai-Ferretti, geboren te Sinigaglia, op den 13 Mei 1792, wierd Paus
gekozen op den 46 Junij 1846, en gekroond op den 21
van de zelve maand; givvolgentlijk is 't al twintig jaar
zes maanden en eenige dagen dat hij de katholike
wereld bestiert. 't En zijn maar zeven Pauzen, —
Sinte Pieter niet meebegrepen, — die Langer als
Pius IX gezeten hebben. Mochte Onze Heilige Vader
't oud spreekwoord leugenachtig waken, en Sint
Pieters jaren te boven gaan. De vader van Pius IX
is gestorven als hij zes-end-negentig jaar oud was,
zijn brooder die nog leeft is er zeven-en-tachentig.
— Nieuwjaaravond. 'k En weet niet waarom er op
nieuwjaaravond zoo van den bakker gezongen wordt
en van die acme sloore die 't ongeluk hadde van zulk
eenen bakker zijn wijf te zijn; de historie en vermeldt
ook niet, wat er van Jan Battiste, dien bakkers zeune
geworden is, nadien dat hij in dat deerlijk Bemis
van zijne zinnen kwam te vallen ; weet er dat iemand
te vinden hier is altijd 't nieuwjaaravondliedje
't Was op non nieuwjaaravond,
't Was op nen nieuwjaardag,
Den bakker sloeg ze wijf;
Al met der heete' pale
Zoo deerlijk op haar lijf!
Wat ga men den bakker geven
Al voor zijn nieuwe jaar?
Een kinneken in de wiege,
Met schoon gekrinkeld hair.
Hoe ga me dat kinneken heeten
Jan Battiste
Suiker in de kiste,
Vleesch in de pot
Jan Battiste is warelijk zot.
Pater J. Andries, S. J., in zijn boeksken
Brugge Mariastad, vermeldt een gebruik dat eertijds

te Brugge plaatse greep op Nieuwjaaravond
« Aan den Hallentoren ontwaart men de koningin van Hemel en aarde, omringd met al de wapenen
der steden of dorpen die van Brugge afhangen of
aan haar gebied onderworpen zijn. Het beeld staat
juist boven de gaanderije van welke men de wetten
afkondigt en de stadsbevelen uitroept. Volgens een
oud gcbruik komen al de musikanten der stad voor
dit beeld nederknielen, zij voeren ter eere van de
heilige Moeder Gods drie stukken musijk uit, en
offeren ze als een nieuwjaargift aan Maria. Dit
gebruik en is zelfs niet onderbroken geworden in
den geuzentijd, en blijft nog tot den dag van heden
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(1634) duren : het schrikkelijkste onweder en is
zelfs niet bekwaam hen van doze godvruchtige gewoonte te doen afzien. •
Ondertusschen is de dag van heden van pater
Andries al Lang verleden, en een schrikkelijk onweder
waaraan dat schoon musikanten gebruik loch niet
weerstaan en heeft is de fransche revolutie en het
redeloos geweld geweest onzer zuidersche gebuurlieden.
Ik en hebbe van het boekske van pater Andries
niet anders als den text die iemand bij De Moor
uitgegeven heeft, in 1850, naar de oorspronklijke
uitgave van 1634. Die text is natuurlijk verbeterd
geworden, 't is te zeggen dat al de oorspronklijke
eigenschap en sierlijkheid van tale en Stijl Bruit
gedaan is, zoo als bij de nieuwe uitgaven van oude
boeken doorgaans geschiedt.
1867. JANUARIJ. Leest het l e jaar, b1.33.
DIJSENDAG, 1. Ons Heeren besnijdenisse ende
naamdag.Leest het l e jaar, bl. 33, 34, 196. — Eerste
dag des jaars onzen Heeren J. C. 1867. Op vandage
letten nog altijd veel bijgeloovige lieden op hun
eerste gemoet, en willen daar, heidenscher wijze,
een voorteeken in zien van de maniere op dewelke
de reste van 't jaar voor hun gaat afloopen. De
landslieden rond Hippo in Africa, zegt Sint Augustijn, plegen op nieuwjaarnacht tafels vol etelyke ware
in huffs te stollen, overtuigd dat het jaar gaat afloopen zoo 't met den eersten begonnen is. Bij onze
voorouders was 't nu in de twaalf dagen, of in de
midjaarfeeste; de eerste des jaars was eigentlijk
dertiendag, dien men nog hier end daar grootnieuwjaar pleegt te heeten. Men placht ook den
zegen des jaars binst die twaalf dagen te verzoeken,
te voorspellen, en te verbeelden in allerlei gebak,
bijzonderlijk gebak met vruchten daarin; van daar
is't dat de Engelschen hunne plum puddings of pruimen rozijnpoddingen gehouden hebben, en wijlieden
onze koeken waar oranjen en amandels in gebakken
zijn, zoetekoek en speculatie. Dit laatste heeten de
franschen nog, met den oud heidenschen name,
Martis panis, Marspain, of masse pain zoo de onverstandigen daarvan gemaakt hebben. Al 't Veurnsche
hebben ze ook nog eenen heidendenschen name
behouden voor hun nieuwjaargebak, en ze zeggen
aldaar : « eene strive » , a gaan striven » , net zoo
als men voortijds te Roomen koutte van strence,
strenarum; estrennes zeiden de franschen, etrennes
zeggen ze nu; twee nieuwere namen zeker van de
zelve zake zijn — lukken en liefkoeken.
Alzoo schijnt het dat al het koekgebak, zoowel
bij ons als bij andere volkeren, zijnen oorsprong
heeft in de religie, en in die algemeene zede waarbij
alle volkeren hunne menschenofferanden door dier-
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offeranden, en de dierofferanden door gebakken
offeranden vervangen hebben.
De bijgeloovigheid en de valsche plechtplegingen van den eersten des jaars doen dikwijls vergeten
hetgene in 't Evangelie staat, te weten dat op heden
de Zoon des Allerhoogsten den name Jesus gekregen
heeft : het volgend oud liedtje diene tot herinneringe:
O zoete Jesu, God en mensch,
Doet mij de gunst daar ik naar wensch
Komt spant mijn herte eens op het raam,
Borduurt daar Uwen zoeten naam,
Beschrijft het wit van mijn gemoed
Met 't purger van Uw dierbaar bloed.

O Jesu naam, gij zijt zoo zoet,
Dat gij verzoet mijn droef gemoed;
O Jesu naam, gij maakt mij blij,
Als ik om Uwen-t-wil iet lij
Mijn kruis en kruist mij Jan niet meer,
Als ik peize op uw kruis, o Heer!
WOENSDAG, 2.

Sint Steven achtdagen.
achtdagen.
VRIMAG, 4. Allerkinderen achtdagen.
ZATERDAG, 5. Heilige drie koningen avond.
Leest het l e jaar, bl. 34.
DONDERDAG, 3. Sint Jan

Schrijft Uwen naam, dat ik bemin,
Daar honderd duizend keeren in;
0 Jesu naam, o zoele naam,
O naam van honinkzoete faam,
Waar is er naam zoo aangenaam
Als Jesus allerzoetste naam?
0 groender name als levend bout,
O ryker name als 't fijnste goud,
O zachter name als tortelduif,
0 verscher name als wijngaarddruif.
O klaarder name als zonnestraal,
O sterker name als Touter staal !
O grooter name als keizerrijk,
O naam die nooit had zijns gelijk!
Duikt blommekens, wie gij meugt zijn,
Want gij verliest hier uwen schijn,
En gij, riviertjes, loopt van mij
Geen zilver vat en heeft erbij.
Houdt vogelkes uw bekskes toe,
Ik ben uw zingen al te moe;
O nachtegaal, en zingt niet meer,
Ge 'n zingt zoo zoet niet als de Heer
Al wat ik zap of heb gehoord
Is mij vergeten door een woord.
En dat is Jesus, Jesus zoet;
O naam gedrukt in mijn gemoed!
Als iemand van Heer Jesus zong,
Was 't dat Franciscus herte ontsprong;
Hij smektede en hij zoog zijn tong,
Als of zij gansch vol honing hong.
De honingzoete Godsdoctoor
Die Jesus boven al verkoor,
Zegt dat hij nooit Been boeken las
Daar Jesu naam niet in en was;
O Jesu naam, o Zielen Oost,
O Zoete naam, 0 herten troost!

NERO

Hier is het portrait van een van de ergste vijanden die de christenen ooit gehad hebben, te weten
van Lucius Dominus Claudius Nero, keizer van
Roomen, geboren te Antium 't jaar 37 na Christus.
Hij deed zijne eigene moeder om hals brengen, en
men beticht hem van zijnen meester Burrhus het
Leven benomen te hebben. Hij was de moordenaar
van den consul Vestinus, van Seneca, Poppea,
Petronius, van den deugdzamen Thaseas, en van
ontelbare anderen. Als geheel Roomen in lichten
laai stond, had hij de wreedheid van op zijnen torte
er te zitten naar kijken en de verzen te zingen die
hij gemaakt hadde op het afbranden van de stad
Troien. Nadien stak hij den brand op de christenen
en alzoo begun hij de eerste en geweldigste aller
vervolgingen. Niet en was hem te kostelijk, als het
zijn wille was het te genieten : van het stroomend
bloed der martelaars tot het handgeklak des theaters,
als hij op de planken danste, voor den rijfraf van
zijn y olk, 't was hem al wellekom. Daar waar als nu
de Paus woont, te Sinte Pieters, was zijn hof en
renbane, daar bond hij de christenen aan staken,
overwond ze met pektouw en leer, en omstak ze bij
maniere van fakkels, en bij zulke fakkelfeesten reed
hij rond, en gaf zijn eigen ten tooge aan zijn yolk.
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De woonsten der vreedzame burgers deed hij inslaan
om er bosschen en waranden over te make'', te
midden de Roomsche stad, en de huizen die hij zoo
ten onderen bracht zijn beter bewaard gebleven als
de paleizen die hij er over bouwde, men is ze
immers heden aan 't uitdelven. De badzalen van Nero
staan beschilderd met de afschuwelijkste ontuchtigheden, die onlangs nog nageschilderd zijn, ten
dienste van eenen anderen kerkvervolger..Petrus en
Paulus stierven onder Nero, zij vielen, maar de
kerke bleef staan; Nero's kolommen vielen, zijn rijk
viel, hij viel, en een opvolger van Sint Pieter deed
eene van Nero's kostelijke pronknaalden of pyramiden
weer oprechten, recht over Sint Pieters kerke, hij
retie er een kruis op met een deelken daarin 'Tan
't ware Krum Christi, en hij schreef daaronder,
in groote letters : « Christus is winnaar, Christus is
koning, Christus is keizer. »
Nero deed zijn eigen zelven teed en verkortte
zijne dagen, met hulpe van een zijner gunstelingen,
't jaar 68 na Christns ; hij was een-en-dertig jaar
oud, en had er veertien keizer geweest, zoo men dat
keizer zijn heeten mag.
Als Nero de heilige Kerke in hare wiege niet en
heeft kunnen versmachten wie zal ze kunnen vernielen, nu dat zij achtien honderd jaar bestaan heeft,
en zoo menig duizende keeren de waarheid ondervonden van de woorden Dezes die gezeid heeft : En
de poorten der hellen en zullen ze geen meester
kunnen.
VAN DEN KLEENEN HERTOG

't Wierd nacht en wederom dag, en 't peerd
draafde nog, en 't zou hem dood gedraafd hebben,
hadde Osmond geenen hoop kooplieden tegengekomen die met geladen en ongeladen pakdieren, peerden en andere, door het veld trokken. Zij keeken
verwonderd op naar dien struischen noordman, die
met een kind voor hem in de zadele zat.
« Heer koopman D riep Osmond, van zoohaast
als een van de kooplieden binnen stemme was,
« Heer koopman, dit is 't beste peerd dat ooit onder
man ging, maar 't is dood gereden, wilt gij mangelen
tegen dien ledigen Braver dien gij daar mèeleedt?
Mijn peerd is er zulke drie weerd, maar 'k en kan
niet verder: Wat zegt gij? ja, of neen? » Den verstandigen koopreiziger en moest het geen twee keers
gevraagd worden, seffens was 't peerd verzadeld en
Osmond erop, met Rijkaart, en ze reeden voort, door
dikke en drone, hoop en leege, tot dat zij van verre
gelijk eenen blauwen draad door 't gers zagen geslingerd liggen, en nog verder, eene hoogte met een
zeventorrig kasteel.

37

« Normandien! zei Osmond, en Rijkaart
sprong recht in de zadele en bezag met blijdschap
het water van der Epte dat voor zijne voeten lag, en
de verafstaande torren van 't kasteel.
.Over de Epte a , zei Osmond, • daar zijn wij
vrij!
Maar hoe over de Epte gerocht !
Zij zagen allicht dat er voetprenten van ossen
en zulk vee waterwaards in stonden, en ze peisden
Hier moot het eene waa ofte wedding zijn, waar men
droogshoofds Beare kan. Geproefd! Osmond sprong
van zijn peerd, vatte 't bij den toom met der clinker
hand, hield met der rechteren Rijkaart in de zadele
gesloten, en, een kruisgemaakt, bewoog hij het peerd
in de riviere. Ze was diepe, en ze verdiepte zoodanig dat het water al aan Rijkaarts voeten kwam, 't
gerocht over zijne knien, en tot aan den hall van 't
peerd, dat geen grond meer en hadde, niet meer
als Osmond, zoodanig dat hoiden, man en peerd,
zwemmen moesten. Zij hadden Mlle moeite van de
wereld om niet stroom afwaards gedreven te zijn,
en inderdaad zij naderden heel weinig den anderen
kart hoe zeere dat ze zwommen zoo lange als ze geen
grond en kreegen, maar het peerd, na lange snoffelen, wierd eindelijk weèr hooger uit het water op te
kijken, en Osmond ook, en ze gingen aan land
komen, als ze in eenen keer twee Brie man met
gespannen bogen boven hen zagen staan, op de
hoogten van 't kasteel : « Hei, gijlieden daar, de
Montemarsche wade en waadt niemand zonder
beliefte van Mevrouw Yolande! heb-je't gehoord !
« Ha ! zij-je't gij Ban, Bertram ! ) antwoordde
Osmond, die den zinneschalk herkende.
« Wie roept mij daar bij mijn name, of wie zijt
gij, op Gods wereld ? • antwoordde Bertram.
• Toe! gaat gij Osmond de Centeville omverre
schieten met uwe kruisbogen daar, of wat gaat het
zijn ? Deuren open, kameraad, hier ben ik en in
goed gezelschap toen nog daartoe; zie maar : zijne
heerschap is moede en mat en heeft grooten vaak en
allerhande nooddruft. Toe zinneschalk!
En de zinneschalk sloeg zijne mutse in 't gers,
en liep de mote af, ten oeverwaard, om den Hertog
te ontvangen.
« Den Hertog ! riep hij zoo luid als by kon.
« Den Hertog ! » klonk het wat hooger op, bij
de wacht, den Hertog ! den Hertog ! D hoorde men
waar hier waar daar, rondom 't kasteel, dat in weinig
stonden gelijk een mierennest was van beweging.
Die minst van al bewoog was de Hertog zelve;
nu dat hij op vrijen Noordmanschen grond en in
veiligheid was, ontging hem het weinig krachten dat
hij nog over en bijeen hadde, en hij wierd, meer in
de harden van de, bijsnellende dienaars als op zijne
•
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eigene voeten, binnenwaard gebracht!
« Kloek op maar! heer Rijkaart, » zei Osmond,
a daarboven zult gij mevrouwe van Montemar hebben om u le kloesteren en te kloerien, en, eer 't morgen is, zijt gij zoo kloek en zoo frisch Noordman als
er ooit zweerd in de vuist gehad heeft. »
« Met oorlof! » hernam de zinneschalk « Mevrouwe is nu in den laude van over zee, God geleide
hare stappen, want zij ging de lange bèevaart naar
Jerusalem, Heer Rijkaart ten besten van Normandien;
en 't zou hebbelijk heur herte verheugen wilt zij dat
hare gebeden al verhoord zijn ! »
't Eerste dat Rijkaart zag, als hij 's anderdags
heel late zijne oogen open trok, was Alberic, die
hem omhelsde en de wete bracht dat sire Eric daar
ook was, met al de edelen, en vrouw Astride, en de
valken en alles. De droefheid en de moedheid was
gaauw vergeten in de overvloedigheid van de blijdschap, en daar wierd overeengekomen en van 's Hertogen wege geboden dat Osmond van Bien dag voort
twee uitgespreide vlerken in zijn wapen zou dragen,
om de snelligheid waarmede hij de vlucht volbracht
had.
Rijkaart en verbleef niet lange te Montemar,
men thcht het voorzichtiger met hem nog verder
van 't Frankenland te vluchten, en men ging naar
Senlis. De plaatse was veranderd maar de persoonen bleeven de zelve, en de vreugde ook. Moest hij
nu nog sterk bewaakt worden en nooit geheel alleene
zijn, hij was toch bij zijne vrienden en bij zijn eigen
yolk, en dat is vele weerd. Osmond was zelden bij
hem nu, hij zat altijd in de wapensmisse, met gesloten deuren, men hoorde slaande hamers, tierende
vijlen, maar een woord uitleg en kreeg noch Rijkaart noch 't zij wie dat het was. Somtijds hoorde
men hem zingen van a Zegaards zweerd » en van
• De maagd die sliep in den brandenden ring. »
't En duurde nogtans niet lange eer 't uitkwam wat
hij bereid hadde.
Koning Louis van Vrankrijk was in Normandien gevallen en had Roanen gepakt, Bernaard de
Denewas nit die stad getrokken, en men dacht dat hij
ze verkocht hadde; maer 't kam uit wanneer hij met
twintig Deensche schepen in de Seine lag en eenen
bode zond naar Rykaart, van wege den koning van
Denemark ; dan kwam Osmond te voorschijn, geheel
in 't staal, met de twee vlerken aan zijnen stormhoed
en op zijnen schild; een zweerd droeg hij in zijne
hand, dat hij zelf gesmeed hadde, en daer stonden
letters op de tonge van dit zweerd gebrand, die
menigen Franschman onaangenaam om lezen vielen
in den slag korts daarna.
't Was Osmond die Rijkaart het nieuws bracht
van den zwaren doch kortdurenden krijg. Denen en

Noordmannen, lieden een van bloede en bijkans een
van tale, hadden alles omverre geworpen; Monstrul
was gesneuveld, Louis gevlucht, in een boerenhuis
gepakt, en onder de wakende oogen gezet van zes
zware bipmannen in Roels torre te Roanen.
g 'k Wist wonder hoe hem dat zal smaken ! »
school Rijkaart uit, hem die mij geen kwaad en
Wilde; foei ! zijn asem brandt nog op mijne kaken en
zijn Judaskus doet mij zeer .1 II
't En smaakte Louis in 't geheele niet, maar
toch, 't zij uitgrootschheid, 'tzij uit ietsanders, duurde
't een geheel jaar eer hij toestemde zijne twee zoons
voor gijzelaars in zijne plaatse te laten zitten.
't . Was te Bayeux dat men ze ging onder de
hand houden en Rykaart zou daar ook zijn.
« Ziet nu of gij kunt kwaad met goed beloonen,
Heer Rykaart, zoo uw vader zaliger placht, » zei
pater Lucas tegen Rykaart.
Rykaart wierd rood maar en sprak niet; Karleman zag hij geerne, maar Lotharis mogt blijde
zijn, in zijne ure van vernederinge, dat Rykaart
van Normandien geen barbaarsche zeeroover, maar
een gekerstende jonge vorst was.
« Daar komt het gevaarte, Alberic, ziet gij ze,
onder 't stof, daar verre? in eene halve stonde zijn
ze hier. »
Alberic, die neffens Rykaart op den waaktorre
ctond, zag inderdaad een hoop yolk komen, en onder
lien eene orsbare of peerdendraagstoel.
g Waarin eene edelejonkvrouwe zit, zeker! g zei
Alberic.
• Of Lotharis ! » zei Rijkaart, en hij had gelijk;
nauwelijks waren zij toegekomen en was Karleman
van zijn peerdjen in Rijkaarts armen gesprongen, of
Lotharis kroop onedel uit zijn draagbedde, zonder
sprake te verleenen aan iemand: hij riep een hoop
knechtnamen en ging gaan liggen leelijk zien, in
den schoonsten zetel van de zale.
« Believe 't u laat ons naar huis gaan ! Rijkaart, •
zei Karleman, schoone sprekend, a moeder zal er
heur zinnen in steken, dat Lotharis weg is, en ik zie
-:e toch ook zoo geern; om de liefde van vrouw Astride, Rijkaardeken, en om uw eigen moeder hare
liefde, laat ons gaan en komt gij m'ée met ons! »
4 Gij zijt des koningsgijzelaars van Denemark!,
was Rijkaarts antwoorde. 4 Al dat ik kan does is blij
zijn van u t' helpen; al 't mijne is 't uwe, Karleman,
meer en kan ik niet. »
't Was wel morgen eer de droefheid die daar
op volgde gesteld was, en eer Karleman geheel zijn
zelven meester was; het ging toch op een einde, en
zoo stak de jonge prins te meer of tegen zijnen
broeder, die niet en deed als pronken.
« Is er hier niets te krijgen dat menschen
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drinken ?» riep hij, zekeren keer dat hij voorbij
Rykaart kwam gegaan, kop in de lucht, a niet zoo
vele als een glas Bordeaux, in 's duivels namen ? »
t Bordeaux en drinken noch en hebben wy :
appeldrank, van den besten Noordmanschen, dat
kan uwe heerschap krijgen, zoo 't u gereien mag!
« Appeldrank, boerendrank, cider drinken, ik
Lotharis! wel in den naam van al dat fransch is !
Waar blijven ze met mijn avondeten, waarom en
bringen ze 't mij niet ?
Omdat gij hier geen meester en zijt, 0 ging
Rykaart zeggen, maar hij peisde't, en zei : a Seffens
zult gij gediend zijn, heer Lotharis, »
Men diende op, en Rykaarts hond Hardigras
kwam kijken of hij uit de princelyke handen ook
jets te verwachten had, slacht zijns meesters.
« Jaagt die beeste weg! » dat kreeg hij; zoo g die
beeste D keerde naar Rykaart en zag omhooge, als
of ze zeggen Wilde : r wat zegt hij ?
Helpt dien bond van omtrent mij : hier ! hei
daar, iemand ..... neem !
En hij hief zijne princelijke voeten op, geschoeid
iri zachte pantoffels, met large tipper, en hij schopte
den hond in de lender dat hij tegen zijn meester
vloog, en dat zijne teen hem zeer deden.
Grrr ! » zei de hond, en hij toogde zijn ivooren
gebijt aan den edelen schopper, dat deze zeere ge-.
noeg zijne beenen en zijne teener onder hem vergaderde, en zoo verre achteruit kroop als hij kon, in
zijnen grooten leunstoel.
Dit was Rykaart, te vele! Lotharis mocht hem
kwaad doer, maar zijnen hond niet; a Kerel! A zeide
hij a 'ken wil aan mijne bonder noch aan mijn volk
creroerd hebben !
« 1k ben ne Prins ! • zei Lotharis, en stampte
op den vloer, en 't gingen voetbanken, en kannen,
en messen, en drinkpotten tusschen komen, of liever
tusschen vliegen, ware 't niet geweest dat sire Eric
kwam voorbij getreden, op zijne zware klinkende
spoorleerzen ! s
Korn aan ! » zeide hij, en hij zag afgrijzelijk
stun', « pakt mij die doorluchtigheid aan 't lijf en
steekt hem in de droogkamer; ge weet wel; voorzichtig, en doet hem geen zeer, noch u zelven daar,
Geeraard..„
o Hei hier! daar!.. Prince... de zwepe... mijn
vader... Kaarleman, helpt!
Alzoo hoorde men Lotharis zyne litanien bidden,
terwijl hij op weg was naar de droogkamer, en als
hij erin zat buischte hij eenen keer of twee op de
deure, maar dat kwam hem Licht te verleeeden, want
de deure was herte van eeken bout, en Lotharis
handen waren handekens van eenen franschen nieweerd; zoo hij lief dat staan, en zij zagen hem door

't sleutergat op den vloer liggen, zoo Lang als hij
was, met bei zijne vuisten aan zijnen mond, huilende
gelijk een die vermoord wordt.
En wij zullen hem maar later liggen voor een
tijdtje.
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DRIEKONINGEN - LIEDEREN.

Belofte is schuld,
En die er niet aan en volkomt
Wordt in d'helle gebult,
zegt men dikwijls onder kerstene lieden. Daar ik
het mij voor eerie eer boucle, van het getal te zijn
dozer oude en rondborstige vlamingen recht voor
de vuist, wil ik mijn woord, over veertien dagen
gegeven, houden : ik kom u dan lezers ende lezeressen van Rond den Heerd spreken van sterren
en driekoningenliederen.
Wat de liederen aangaat, verre zou men hunnen
oorsprong inoeten zoeken; waarschijnlijk is het, dat
zij meest in de middeleeuvven door Barden en Skalden — ,later Minnestrels, Minnezingers, Vedelaars,
Sprekers, Zeggers, Vinders, 7'rouvêres, Troubudours,
aan 't vlaamsch hof Jongleurs of goochelaars genoemd — uit den mond des yolks opgeraapt, of door
eenigen der vermaardsten, Hier namen tot ons gekomen zijn, wierden opgesteld. Barden en Skalden
waren loontrekkende dichters, die, den eenen of
aaderen vorst verbonden, hem in den slag en op
jacht gelijk aan den disch vergezelden. Later door
de vorsten en grooten min aangetrokken, waren zij
het die van stad tot stad, van dorp tot dorp, door
kermis-, geestelijke en andere op tijd en omstandigheden gepaste gezangen, het yolk vergeestigen
.ginger.- Door den Langer duur, aan yolk als eigen
geworden, wierden deze liederen dan meest in de
xtve en xve eeuwe door genootlieden, in ons land
onder den naam van Gezellen gekend, en waaruit
naar alle waarschijnelijkheid onze hedendaagsche
rederijkkamers Rhetorica's enz. gesproten zijn, opgenomen en aan de nakomelingen overgezet.
Van dozen meen ik, moot het volgende driekoningenlied zijn door Willems uit een handschrift
der xive eeuw opgeteekend. Het houdt ons de koningen Melchior, Gaspar en Balthazar vOOr, beurtelings
het heilig kindeken aensprekende
DE EERSTE KONING.

Zalig Rind vol heiligheden !
Uwer koninklijker mogentheden
Presentere ik hier vangoude
Mijne offerhande, als die houde
Ziele ende lijf van U te leene,
Want ikgeloove in 't herte reeve
Houd, hoogduitsch hold is eerweerd, heilig to
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Dat Gij zijt God ende mensche,
Ende al de wereld gebracht hebt te wensche.
DE ANDERE ROPING.
0 gehenedide dracht
Van ons menschelijk geslacht,
Hooggeboren in der naturen!
lk presentere U, ter dezer uren,
Van wierooke mijne offerhande
Ende geloove dat Gij in Uwe hande
Ilebt alle ding in mogentheden,
its God doet in drievuldigheden

de enden zip er truischen van gesneen gekleurd
papier ; en in 't midden prijkt een Sanctjen of een
beeldeken van het zoete kindeken Jesus, of van Onze
Lieve Vrouwe de maagd elide moeder Gods Maria.
De sterredragers en zijn gemeenelijk maar
's avonds op gang ; - en dan is het bijzonderlijk dat
deze hertroerende beeldtenisse eerier onzer Evangelische verhalen zoo vol dichterlijkheid en zielentroost
u 't hert beweegt, en vierige gebedeii ten hemel
doet stieren. Dan is het ook dat de kinders de
« Stern' van de drie Keuningen zoo zij ze noemen,
achterna loopen, huppelen en springen, ja sours
een deuntje als dit mee zingen
D

DE DERDE KON1NG.
0 God ende mensche, in een geboren
Ende u Maria, uitverkoren !
Van myrhe ik u presentere
Mijne offerhande ; als die gere
In uw geloove te volstane
End nimmermeer aw dienst at' to gane
Want ik geloove in al der tijd,
Heere, dat gij God ende mensche zijt.

Naderhand met de Jeestenspelen of liederen op
de mysterien van den Godsdienst door persoonen
verbeeld, kwam ook bij de rondzwervende Vedelaars
het gebruik van op hun eigen te verkleeden in de
persoonen die zij bezongen, om zoo een plaatselijken
Stempel aan hunne liederen te geven, en de nieuwsgierigheid des y olks op te wekken.
Wie en zap, in zijne kindschheid de welbekende
volkszangers niet, die met witte tabbaarden en gekleurde sluiers langs de straten onzer steden gaan ;
ja, ook in de huizen van welhebbende en goedmeenende borers toegang vinden, om de kinders door
hunne blijde liedjes te vergeestigen ? Jammer is het
dat deze oude gewoonten en de costumen onzer
voorvaderen langs om meer vervallen; met hun
verdwijnen vlaamsche christens zeden en levendig
creloof.
Meest altijd zijn de zangers welke men nu nog
in Vlaanderen, Holland en Duitschland ontmoet gedrien ; soms zijn het ook wel twee of drie schamele
kinderkens die, v. ervrozen en blauw van . de koude,
u het hert bewegen, toen zij met bevende en trillende
stemme, op Kerst- en Dertienavond de armoede ende
koude van 't kindeken Jesus, of de lastige en gevaarlijke beevaart der Wijzen van het Oosten bezingen.
Een hunner draagt een langen stok, aan wiens
opperende eene groote papieren ster is vastgemaakt,
welke de drager, onder 't zingen, heen ende weer
schommelt. Deze sterre die klaarblijkelijk de ware
geleidster der Drie Koningen zinnebeeldt, verlicht
men met een oordjekeersken dat zijne lichtstralen
alom door het papier, met olie doorweekt, verspreidt,
en ze van verre doet opmerken. Gemeenelijk plakt
men dan nog op de zeven stralen der sterre andere
sterrekens van verschillige kleuren en grootte ; aan

Gaspar, Melchior en Balthazaar,
Zij gingen alle drie te Oar;
Maer 'I, was om te gaan zoeken
Het Kindeken in de doeken,
Liggende in eenen verworpen stal
Voor ons, groote zondaars al.
Geheel de stal die was vol vreugd,
Alle de beestjes knielden daer Peer;
Den ezel en den os
Die waren vrij en los
Le warmden het kindeken
Al in zijn leers ledekens.

En wannest het lied uit is, en dat de zan(ver
den alouden groet : « 't Is furder sere D uitgesproken
heeft, zingen en listen de jongens overlaid
De sterre staat stills
En z'en roert nu niet meer;

Bij dage kwam ik ook nog sterren tegen, doch
meermaals was het een dingen dat aan de oorspronkelijke sterre niet meer en geleek. Het waren stokken
beladen met vodden van alle kleur, en de prondelman die ze droeg, zong 't een of 't ander lied, dat
niet in 't minste op 't oude Kerst- of Driekoningenlied en trok. Daar is zeker een misbruik, niets meer
inhoudende, en in 't werk gesteld door drinkebroeders die uitmuntend zijn.
M.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Als men lets hervraagt is de antwoorde dikwijls
in Vlaanderland
'k En ben noch pater nog preekheere,
'k En zegge mijn woorden Been twee keeren;
'k En ben noch pater noch recollet,
Ha'- je brier opgelet !
De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
eerste jaar voor 1 fr. min als de andere.
Rond (len Heercl, 1 e jaar, in calicot en bordpapier genaaid, 6 fr.
netjes gebonden 7 fr., mordt vraelihrij Chuis gezonden.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD en COMP., Boek- en Steendiukkers. Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

N° 6

TWEEDE JAAR

5 JANITARIJ 1867

DAGWIJZER

turgos of tooneelvertooger, het kerkelijk jaar de

6. In Excels° Zondag, stare Zondag,
die van dezen jare ongevierd blijft, om des willen
dat er drie-koningendag op valt. Leest het l e jaar,
bl. 41. — Drie-koningendag, dertiendag, Groot
nieuwjaardag. Leest het l e jaar, bl. 34, 35, 36.
In 't Evangelic van vandage wordt de wonderlijke geschiedenis verhaald van de aenbiddinge der
drie Koningen, cn wanneer de priester zegt of zingt:
« En nedervallende zoo aanbaden zij hem, zoo valt
hij neder en aanbidt, doende 't gene hij zegt. Het
zelfste gebeurt in 't Evangelic van den geboornen
blinde, in 't lang Evangelic van de passie ons Heeren
op Palmenzondag, en nog eenige keeren door het jaar;
't placht heden nog meer te geschieden, zoo te lezen
staat in hot 4 e jaar, bladzijde 35. 't Is het heilig
drama waarvan de autaar het tooneel, het leven en
het lijden Christi het vertoog, de priester de drama-

speeltijd is.
De namen der drie koningen en staan in de
heilige schrifture niet, nosh dat zij gedrien waren
ook niet; n Magoi uit den Oosten staat er alleenelijk;
Tertullianus beet ze koningen, om redens die hem
zeker bekend waren, maar die hij niet op en geeft;
zij worden gemeeuelijk gedrien vermeld en geschilderd, men vindt dock oude boeken en kunstwerken
waar zij met twaalven zijn, daarbij drie opperkoningen, en 365 knapen. De Damen der drie koningen,
ingezien de onzekerheid waarin ons het woord Gods
laat, worden verschillig opgegeven; zoo heeft men
Magala, Galgalat en Sarachin; Apellius, Amerus, en
Damasus; Seir, Mansor, Theogeno; Ator, Sator,
Peratoras; enz. In eenen Ethiopischen legendeboek
heeft men onlangs oude vertellinge gevonden
God, om Adam to troosten in zijne langdurige
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penitentie, gebood aan zijne Aartsengels uit het
aardsch paradijs hem drie geschenken te halen; zoo
Michael ging en hij bracht Adam 70 staven 1 goods;
Gabriel 12 pond wierook, en Raphael, de hemelsche
geneesmeester, drie pond Myrrhe. Die drie gaven
bewaarde Adam zorgvuldig tot aan zijne dood; dan
gingen ze naar zijne kinderen in erfenis over, tot
dat ze Noe in de Arke meenam en wederoin overzette
aan zijne afstammelingen, bij zooverre dat ze te
Christi tijden in de handers gekomen .waren van de
zoo gezeide drie koningen of wijzen uit den Oosten,
en Christo, den waren God, den waren koning, den
waren mensch, geofferd wierden. Alexander de groote, zoo verhaalt eene andere legende, deed zijn
eigen zelven van het good dat hem de overwonnen
volkeren brachten eene gouden bollewereld maken;
Da zijne dood kwam dat gouden teeken zijner wereldheerschappije, benevens andere juweelen, naar Arabien, van waar Melchior, dat is te zeggen koning
des lichts, het naar den waren lichtkoning Christus
meebracht, het 'ieilig Kerstenkind legde er zijne
hand op, en terstond viel de gansche gouden bal in
stof en asschen, waarbij dat het wel te zien is dat
Christus rijk het rijk der aardsche koningen oneindig
Terre te hovers gaat.
't Is merkens weerd dat Sint Joseph in dit
mysterie niet vermeld en wordt, gevolgentlijk dat
de schilders missen die er hem bij stollen; de oude
schilders moisten dat beter, en verstonden de reden
daarvan, immers hij en had geen deel in de menschwordidge, ende met het zelfste gedacht schilderden
zij Sint Joseph bij de geboorte Christi zonder straalkroone, en, keerse in de hand, in de oodmoedige
aanbidding van den zone Gods, het kind van Maria,
version den .
't En blijkt niet wat er met het good, den wierook
en de Myrrhe mag gedaan geweest zijn naderhand;
misschien zal er Sint Joseph de onkosten van zijn
verblijf te Bethlehem met gedekt hebben, immers
in die tijden betaaide men zoo wel met wierook en
myrrhe als met geld, en eon veertigdaagsch verblijf
in eene vreemde onvriendzame stad moot al moat
gekost hebben; het paar tortelen of de 'twee jonge
duiven die Maria opdroeg, op den dag hunner
zuiveringe, voor Jesus Karen eeniggeboren, waren
gewis ook uit de drie koninklijke giften betaald, en,
wanneer Maria gevoelde dat het waar wierd 't gene
Simeon voorzeidc, te weten van dat zweerd dat doorend-door hour moest gaan, toen zij vluchtte naar
Egyptenland, dan kwam 't gene zij in hare armoede
nog mocha over hebben Naar zeker wel te passe.
I Een staf op stave goods is 't gene men in 't fransch,
om de gedaante, eene tonge, un lingot, heel.; 't is goad in
vorms gegoten.

Daar nemen hedendaags nog in Cairo en
Alexandrien jaarlijksche verhuizingen plaats, van
Bethlehemsch y olk, die naar Egypten eenen tijd
gaan workers, eenen voorraad winkel- en kleedingswaren opdoen, en dan, na zes maanden of zoo,
terug komen om te Bethlehem en daarrondom eenen
kleenen handel te drijven ; ja de steden van Noord
Egyptenland waren voor de Bethlehemiten en de
Joden in 't algemeen gelijk de steden van Noord- of
vlaamsch Vrankrijk, nu voor onze werklieden : zij
hadden daar synagogen, vergaderplaatsen, werkliedengilden, gemeenzaamheden, enz. Te Christi
tijd bestoiid er in Heliopolis en in Alexandrien, seders
300 par, eene talrijke gemeente Joden, en zij hadden
eenen tenipel die nauwelijks voor lien van Jerusalem moest onderdoen. • Daar D zest een joodsche
schryver g en zaten ze niet overhoop en gemengeld,
maar elk ambachtsman met de lieden van -,ijn ambacht, zoodanig dat, was 't bij aldien dat een
vreemdeling toekwam, hij seffens bij zijn y olk was...
Trajanus heeft dat al verdaan. 0 Sint Joseph moist
zeker al die dingen wel, als iiij, op het woord des
Engels, seffens reisveerdig was en bij nachte den
wed insloeg naar Egyptenland, met het Kind en
Zijne Moeder; en de boodschap des Engels was zeker
veel meer noodig tot verwittiging dat het tijd was
van te vluchten als tot bekendmaking van de plaatse
waar Sint Joseph moest naartoe gaan. 't Was immers naar dat steenoud Egyptenland, waar Abraham de Aartsvader der Joodsche natie ook gegaan
was, in zijnen hongersnood, en Isaac naderlrnd,
met zijne gansche familie ; het land waarheen zij
Joseph gevangen gevoerd hadden, dat beeld Christi,
en waar doze zijnen vader Jacob en zijnen ganschen
slam geherbergd had en gehuisvest in het vruchtbare Gesen. Naar Egyptenland moest de tweede
Moyses vluchten en aldaar gelijk den eersten in
ballinkschap levee, om de kindermoord eons vreeden
konings te ontgaan en later zijn y olk, met de roede
van zijn kruis, door do zee van zijne passie en blood,
te Leiden naar het land van beloften. Naar Egyptenland was onder David Hadad gevlucht de Edomiter;
naar Mizraim vluchtte Jeroboam voor Salomon, en
het y olk Gods met Jerethias voor Nabuchodonosor;
Alexander de Groote, als by Jerusalem veroverd
hadde, zond wel honderd duist Joden op den Nip tot
eene volksverplantinge, en, korts voor Christi tijden,
onder de vreede vervolging van Antochius, waren
nog duizenden Joden uitgeweken naar dat zelfste
land, waarvan bij Isaias staat : c. XIX. g Eens zal
in Egypen een autaar voor Iehova opgerecht worden ; 0 en bij Oseas II : a Uit Egyptenland hob ik
mijnen zoon geroepen. D
Naar Egyptenland gaat Jesus, den wed toogend
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aan Sint Antonius, den Egyptischen Eremijt, aan
Maria de penitente, en aan zoo veel duizend anderen
die geloofden op de stappen Christi, na Zijne uitsprake, in de duisternissen niet te zullen wandelen.
Nauwelijks is Christus uit der oogen van den.
Evangelist verdwenen en hoort men op dezes vermaan Rachel klagen, te Bethlehem in 't gebergte,
over hare kleenen, omdat ze er niet meer en zijii, of
de legende komt te voorschijn, met de wonderlijkste
dichtschilderingen, waaronder wel menige waarheid
^ ag verscholen liggen.
Schaars betrad het ezelken, waarop Maria reed
met Christi's, den grond van dat land van afgoderijen
of de godenbeelden stortten al te samen omverre, en
daar was eene plage onder de afgoden van Mizraim,
zoo daar eertijds tien platen onder hunne aanbidders
geweest waren.
De boomen waaronder de reizende familie bleef
rusten boogen hunne takken zorgvuldiglijk neder
en booden den schepper van alle goed hunne altijd
versche vrucht.
den boom alleen en boog niet, de espenboom of
popelier, en seders dien popelt en beeft hij zoodanig
dat hij er zijnen name van gehouden heeft en tremble
heel in 'I fransch, popelier in 't vlaamsch : men zegt
nog : 4 Hij beeft lijk een espenblad.
Het heilig zog der gebenedide Godsmoeder
stortte op den grond in eene spelonke, en aanstonds
wierd de Steen wit als melk ; en de godvruchtige
bezoekers hebben eeuwen door van dit Steen meêgebracht naar Europa en to vereeren genet in kerken
en kloosters, onder den naam van het heilig zog, of
•

« De lacte B. M.

•

V. D

De heilige familie kwam voorbij een stuk land
gereden waar de lieden in den zaaitijd lagen en
zaaiden : « Gaat maar naar huis, » zei Onze Lieve
Vrouwe, « en haalt pekhaak en pekke, en als gij zult
terug komen, zoo zult gij het maaien; ze deden 't en
ze kwamen terug : 't stond een akker vol allerschoonste koorn, en ze pekten 't af. Maar terwijlen dat
zij aan 't pekken waren, daar kwam Herodes met
zyn y olk, dorstig achter 't nieuw geboren Christi
bloed geloopen. • Hebt gij hier geen arme vrouwe
voorbij zien komen, met cenen man en een kleen
kind? v — « Ja, wel, » zeggen zij. — « Goed!
heist Herodes, Satelles i, ferrunt rape: toe soldaten,
het zweerd gevat! » Ja maar, zeggen de maaiers,
wij lagen in den zaaitijd, moet gij weten, als ze hier
voorbij kwamen, en God weet waar dat ze zij nu
al zijn. n En Herodes daarmèe weer naar huis.
Zij wierden in eene herberge ontvangen, waar
meer plaatse voor hen was als te Bethlehem, maar 't
waren moordenaars en struikroovers die daar woon-den. Gesmas Wilde Sint Joseph plunderer en al rooven
D
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dat hij hadde. « Neen, » zei Dismas « en doet dat
Diet, wat hebben ze ors loch misdaan? » En als
Jesus aan 't kruis hong, daer hong Dismas aan de
rechter zijde en Gesmas aan de slinkere; Dismas had
het paradijs voor loon en Gesmas stierf in zijnen
boozer wille.
Nog menigvuldige diergelijke legenden zyn er,
die, om zoo te zeggen, uit de waarheid loopen om er
weerin te vallen, slachtende die beblomde en beschaduwde bijwegels en kronkelpaden die langs den
breeder heirweg heen slingeren, nooit verrt., van
daar, om eindelijk op het eigenste en 't zelfste punt
uit te komen, te weten de grootheid en de goedheid
Gods, voor Wien niets onmogelijk en geen mirakel
te ;root of te wonderbaar en is.
Christus verbleef in Egyptenland tot dat de
Engel wederom Sint Joseph vermaande dat Herodes
dood was, alwanneer hij met Jesus en Maria weer
naer Gallileien kwam en bleef wonen in de blomstad
Nazareth, van waar hij eerst van al vertrokken was.
Dat zegt het Heilg Evangelie.
Hoe large is hij in Egypten gebleven?
Twee jaar, antwoordt Epiphanius — Israel
bleef er twee honderd jaar, — de overlevering in
Arabien zegt drie jaar.
Alzoo zegt Rabbi Abraham, de waarheid bevestigende, in zijne nijdige spotternije tegen Jesus den
verlosser : « Jesus en west de vier letters n ;.et van
den name Gods » —J H V H, zoo de Joden zeggen
Jehovah — « daarom, al dat hij gedaan heeft is getooverd, daar staat : in 't Evangelie (Rabbi mist!)
dat hij twee jaar in Egypten geweest heeft. Aldaar
heeft hij leeren tooveren, immers wijlieden zeggen
voor een spreekwoord : Van de tien maten tooverije
die op de wereld gekomen zijn is er negen maten
in Egypten gebleven en een mate in de andere deelen
van de wereld.
Alzoo spreken en gelooven do Joden van Jesus,
aan Wien zij, tot hunne schade en schande, verergernisse genomen hebben.
MAANDAG, '7. Be wederbrengste van Jesus uit
Egyptenland. (Matyrologium Romanum.) — Verloren Maandag. Leest het l e jaar, N. 41. — Sint
Hilonius, Priester, Missionnaris en Abt vari Solignac,
patroon van Iseghem, in Vlaanderen.
Hilo, ook genaamd Hilonius, Hillo, Tillo, Thielman, Dielman, en, door de franschen, Theau, wierd
D

van heidensche ouders in Sassenland geboren, in
't jaar Ons Heeren 610. Als hij vijftien jaar oud was,
viel hij in de harden van eene rooversbende, die
hem, zonder genade, aan 't vaderlijk huis ontrukkende, in de Nederlanden brachten en daarna als

slave in Vrankrijk verkochten.
Hilonius had 't geluk van vrijgekocht te worden
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door Sint Eloy, die hem 't heilig Doopsel bezorgde,
en hem naar de abdije van Solignac zond, van 't order van Sint Benedictus, niet verre van de stad
Limoges, in Vrankrijk, om aldaar verder in de
♦ etènschappen en in de katholike religie onderricht
te worden. Eenigen tijd daarna, liet Sint Eloy, die
bij het hof van koning Dagobert goud- en zilversmid
was, Hilonius naar Parijs komen om hem in zijne
kunste te onderwijzen, en, nadat hij in 't jaar 639
Bisschop van Noyon en Doornik was verkozen
geweest, verhief hij tot het priesterschap zijnen
beminden discipel, van wien hij veel hulpe verwachtte in zijne bisschoppelijke bedieninge en in
zijnen aposteliken arbeid.
Sint Hilo beantwoordde aan de verwachtinge
van Sint Eloy en hielp hem met den grootsten ijver,
in de bekeeringe der ongeloovigen, die omtrent Antwerpen, Brugge, Gent en Kortryk woonden. Er
worth verhaald dat hij zijnen meester van de flood
verloste; want Sint Eloy, op zekeren keer, door de
Gentenaars in de Schelde geworpen zijnde, ging
ongetwijfeld verdrinken, ware 't niet geweest van de
tusschenkomste van Hilonius. De Gentenaars waren
tegen Eligius verbitterd, niet alleenlijk omdat hij
hun eene nieuwe reiigie kwam aanprediken, maar
ook omdat hij Franschman was, terwijl Hilonius, gelijk wij lieden hier in Vlaenderland, een Sasseiiaar
of Sakser was van oorsprong.
Sint Eloy zond Hilo naar Iseghem, een dorp
onder 't grondgebied van Kortrijk, um er 't waar
geloove te verkondigen en de heidenscheinwoonders
van daar te bekeeren. Zoo 't schijnt wierd Hilonius
daar geheel slecht onthaald, permits men hem wegjoeg en met steenen achtervolgde; volgens eene
aloude en niet onwaarschijnelijke traditie, zou de
naam van Steendam, gegeven aan eenen wijk op
den oostkant der plaatse, daarvan voortgekomen
zijn. Sommigen zelfs houden staan dat Hilonius,
aldus mishandeld, zou uitgeroepen hebben : K o Boos
Iseghem! }) en dat, van flan af, die bijname als eene
verwijtinge aan de stad zou blijven hechten zijn.
Anderen integendeel, en met meer reden, beweren
dat boos Iseghem zoo veel te zeggen is als vernuftig,
ervaren, of behendig Iseghem. Korts daarna keerde
Hilonius terug met nieuwen mood; ditmaal luisterden de Iseghemnaars naar zijne stemme, en zij bekeerden, ziende de menigvuldige mirakels die door
den missionnaris gedaan wierden, ter bevestinge van
zijne predication. Men verhaalt tot op heden dat de
zieken Welke nit den kelk dronken waarmede Sint
Hilo Misse las, genezen wierden. Ook bestond er in
de oude kerke van Iseghem aan Sint Hilonius autaar,
eene schilderije die hem verbeeldde met eenen Missekelk in der hand, waaruit de zieken de gezondheid

dronken. Die schilderije, gemaakt in 4670, door Jan
Baptiste van Moerkerke, hangt nu in de kruiskapelle,
aan den noordkant van de nieuwe kerke.
Nadat Hilonius Iseghem bekeerd, en dit dorp,
als ware herder, eenigen tijd bestierd hadde, verliet
hij het, om het kloosterleven te aanveerden in de
abdije van Solignac, waar hij in zijne jonkheid gestudeerd hadde. 't En duurde niet Lange of hij wierd
abt van zijn klooster gekozen; doch, om dieswille dat
men hem te veel eere aandeed, zoo gaf hij, omtrent
't jaar 660, zijn ontslag van die verhevene weerdigheid, en ging wonen in eene ermitage tusschen de
Bergen, niet verre van Solignac, leidende aldaar een
allerstrengste lever). Later nogtans keerde hij weder
naar zijne abdije, en verkreeg van den abt, Sint
Gundebert, dat hij een celleken voor hem zou maken
op eenen afstand van omtrent de zeven honderd stappen van het klooster. 't Was daar dat Hilonius zachtjes in den Heere ontsliep, onder de tranen zijner
medebroeders, omtrent het jaar 702, op den 6
Januarij, in den gezegenden ouderdom van rond
de 94 jaar.
Nauwelijks was Hilonius gestorven, of God verheerlijkte hem door menigvuldige mirakelen. 13] ,j zijn
graf, in eene glazen Lampe, vloeide er eene soorte
van olie, waarmêe vele zieken en kranken gezalfd
wierden en genazen. 't Is ter dozer gedachtenisse,
dat men, tot op den flag van heden, in de kerke van
Iseghem, ter eere van Sint Hilo, olie wijdt, dewelke
tegen de kinkhoeste gebruikt wordt.
Men vindt Hilonius' name in verscheidene martelaarsboeken van Vrankrijk, Nederland en Duitschland. In Auvergne, Limousin, en de omliggende
streken, zijn er vele kerken aan God toegewijd,
onder de aanroepinge van dien heiligen man.
Wanneer de lseghemnaars vernamen hoe Sint
Hilo, hunner eerste pastor, aanroepen en gediend
wierd, verkoozen zij hern;reeds van den jare 703,
voor bescherinheilige en patroon. Naderhand, als
zij een nieuw kerkgebouw timmerden, wilden zij dat
het den almogenden God en Sint Hilo zou toegewijd
zijn; daarenboven bestemden zij voor zijnen dienst
eenen bijzonderen autaar, alwaar de geloovigen tot
hem hunnen toevlucht *nal-nen, hem vereerden en
zijne voorsprake afsmeekten. Op den 11 Julij 1852,
legde Bisschop J. B. Malou zaliger den eersten steen
van eene nieuwe prochiekerke, en als dit prachtig
gebouw opgemaakt was, deed hij er de plechtige wijdinge van, op den 2 September 1855, ter eere Gods
en onder de aanroepinge van Sint Hilo, Apostel en
eersten herder van Iseghem. In den voorgevel der
nieuwe kerke, boven de enddeure, staat het patroonbeeld zeer kunstig in wit steen gesneden door van
Arendonck van Antwerpen; het staat als abt, met
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eenen staf in zijne slinkere en eenen kelk in zijne
rechtere hand.
Van onheugelijke tijden, mogelijks van 't eerste
jaar achter de dood van Sint Hilo, is zijn feestdag,
op den 7 Januarij, te Iseghem gevierd geworden. Ten
zelven dage, vierde men ook zijne feeste te Gits,
waar hij menigvuldige mirakels gedaan heeft. In
verledene tijden, kwam men, uit het °tilliggende, bij
menigte, naar Isegliem, op Sint Hilonius flag, om
hem tegen de kwaadaardige koortsen te aanroepen
en te dienen. Daarom zegt men : Febricitantium
medicus Tillo, dat is : Tillo of Hilonius geneesheer
der koortszuchtigen.
DIJSENDAG, 8.
WOENSDAG, 9..
DoNDERDAG, 40. Philips de Goede stelt 't order
ill van 't Gulden Vlies, te Brugge 1456.
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Weg dan met die nieuwgezinden, die willen
onzen God en onze heiligen ontblooten van alle
gedacht en van alle toesprake tot den aanschouwer,
van alle conventie, waarbij wij met het voorgestelde
beeld eenstemmig worden en met den kunstenaar
gelijkzinnig.
Weg met ulieden die mij wilt eenen naakten
moordenaar aan 't kruis schilderen, of snijden,
zeggende: zoo is 't geweest, zoo tnoet het geschilderd
staan' ik Antwoorde : Zoo is 't geweest, en nog veel
meer is het geweest, dat gij met uwe naakte vleeschen bloedschildering teenemaal uitsluit. De zonne

VIIIJDAG, 11.
ZATERDAG, 42.

CONVENTIE

Tusschen geschilderd zijn en zijn, bestaan op
doek en bestaan in levenden lijve, is er een groote
groote afstand; hoe nabij de schilder zijn voorbeeld
komt, men ma g zeggen dat hij maar zooveel Hader
gekomen en is als de hoop gevlogen adelaar nader.
de zonne is dan wijlieden, aardbewandelende thenschenkinderen, van de hoogste opvlucht des kunstenaars die eenen appel napoetst, tot de wezentlijkheid
van dien appel zelve blijft een chaos magna, eene
eendelijke gaping, die niemand 't en zij de Schepper
aanvullen en kan; wat is 't dan wanneer het voorwerp
dat geschilderd wordt Been geschapen ding, maar
de Schepper zelve, de Godheid of een goddelijke
hoedanigheid is? Ja, al moest men maar de heldhaftige ziel van eenen heilige doen doorstralen op het
schilderdoek, hoe zoo men 't aangaan zonder die
menschelijke toegevendheid die men overeenkomst
of conventie pleegt te heeten? In onze tijden schildert
men bij voorkeur stoffelijke taken, en wil de aanschouwer bij toegevendheid in den platten doek de
ronde vollijvigheid, in een tiksken loodwit het straal
der oogen, in eene min of meer blauwachtige striepe
het snijdend staal, in eene onbeweegbare roode
vreve spruitend bloed herkennen, hij geraakt er, hij
kan zijn geweten te vreden stellen, bij conventie.
Voor denstoffelijksten alter schilders zijn er duizend
zulke overeenkomsten noodig om tot zijn einde te
geraken bij den aanschouwer.
In tijden van geloove schilderde men meer
gedachten, verbeeldingen, gevoelens, wille, kracht,
en men had even zoo veel conventie noodig, ja veel
meer, als nu.

en de mane en stonden boven elken arm van het
kruis niet, Christus en bon zonder mirakel op vier
ijzeren nagels zoo niet hanger); hij en had noch
straalkroone noch heupendoek aan ; hij wit op het
kruis, hij en hong niet, geen doodshoofd en lag daar,
noch Beene distels en groeiden er condom; noch Sint
Jan noch Maria en konden &tar staan.... Dit kan al
waar zijn en zeer waar, maar, bij de enkele naakte
waarheid die gij mij, naturalista, voorenstelt heeft
de christene hand die dit crucifixenbeeld gemaakt
been nog menige andere en hoogere waarheden, bij
conventie, toegevoegd, steunende op mijnetoegevend
heid, die gij ook niet ontberen en kunt. Hij schilderde
mij eenen lijdenden God, wien zonne en mane te
gebode staan, die sterven komt voor Adams schuld,
Wiens schedel bene,en zijn kruis ligt, under de distelen zijner maledictie; eenen God die sterft als mensch,
maar ja, als God ook, met de armen breed uitgespreid, de wer gild omvattende in eene alvergevende
liefde.
Uwe beelden spreken tot de zinnen, en een ana-

tomist kan ze hoed of kwaad keuren.
Mijn heeld raakt mij tot in de ziele, het verwekt
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al dat ik onthouden hebbe van Christi lijden en dood,
het stelt mij God voor, tusschen man en vrouwe,
Adam en Eva, Maria en Sint Jan ; 't is Christus 't is
Adam te samen, en 't zou die schoone op malkaar
passende gedachten stooren moest een vvilde natuurschilder zoo het blood, zoo de wonden, zoo de
blootheid en de ellende voorenstellen zoo zij in der
claad kunnen en moeten geweest zijn.
Geeft mij eons al de ware en wezentlijke omstandigheden van uws vaders sterfbedde en lijkaflegginge, zoo gij kunt, en doodt het ingeboren
schoon spreken, den Euphemisme der kinderlijke
liefdeconventien, indien gij houdt staan dat bloote
natuurnapoetserije de ware kunste is!

VAN DEN KLEENEN HERTOG

Rykaart had moeite oil, Karleman te stillen na
't geval met zijnen broeder; hij was benauwd van
ook gestraft te worden en 't en was maar met land,
streelen en schoone spreken dat hij weer wel te
moede wierd en tot sprake kwam. Zoo zij wierden
allengskens wetworn vrienden en Bingen to samen te
ruste.
• Lotharis heeft dat verdiend ! » zei Karleman,
« en 't is wel besteed.
• Neen, Karleman a antwoordde Rykaart, « had
ik eenen broeder zoo en sprake ik van hem niet.
• Maar Lotharis is zoo boos!
« Ja maar, wij en moeten niet boos zijn omdat
een ander boos is tegen ons, in tegendeel.»
Karleman zat overende en keek Rykaart onder
de oogen; a In tegendeel ! n zeide « wat wil dat
zeggen? dat en hob ik nooit gehoord!
Hoeft hroeder Hilarius u dat niet geleerd?
a Brooder Hilarius! die is zoo verdrietig met al
zijn leeren, daarbij, wie doet er ooit goed aan die
hem kwaad doen? »
« Dat deed mijn vader zaliger » , zei Rykaart.
« En ze hebben hem....
Ja, antwoordde Rykaart, « bij den Heere is
hij, dat verhope ik.
« 'k Wist wonder of hij daar gelukkiger is als
hier! a zei Karleman, ik en ben hier niet gelukkig.
Maar zegt, waarom moeten wij goed doen aan die
ons kwaad doen?
• Orridat het ons Christus alzoo geleerd heeft
en zijne heiligen; Hij daar, die daar hangt! » zeide
Rykaart, en hij toogde het crucifix. u Weet gij uwen
Onze-vader niet dan? Vergeeft ons onze schulden
gelijk wij vergeven onze schuldenaren. »
Rykaart liet Karleman liggen peizen of hij zijnen
Onze-vader kost en kroop stillekens weg, en hij ging
N

a

a

met eene brandende toortse tot binnen in de droogkamer, waar hij Lotharis pond liggen op den vloer.
« Prins Lotharis! a riep hij.
a Ga van hier! 't is nu uwe keer, ja-het, maar
het zal wel mijn keer worden ook, wacht maar!
'k Wil ha' moeder - hour woord gehouden en u de
oogen uitgedaan !
• Vergeeft ons onze schulden gelijk wij....
kwam wel in Rykaart zijnen zin maar niet altijd op
den gepasten tijd en stond; zoo dat docht hem zoo
hoogveerdig geantwoord, op zulk een oodmoedig
vragen van zijnen-t-wegen, dat hij zelf de Jesse
vergat die hij korts daarvooren Karleman gespeld
hadde, en hij smeet de deure toe dat zij bokte.
« Daar! n zeide hij, terwijl hij weg kwam, e zit of
ligt daar nu geheel den nacht, 'k zou wel weten
van te gaan schoone spreken voor zulk eenen prince
als gij!
Hij sloes de deure toe, maar, na mate dat hij
verder ging kwam de deure van zijn herte allengskens
open, onder het binnen dringen van christelijker
gevoelens. Zoo piept de morgenzonne in 't herte van
de blomme die de nacht had toegedaan, zij gaat
open, ze strooit heure reukwerken rondom, en hij die
voorbijgaat, biddend in den morgenstond, looft den
Heere en bedankt hem van Zijne goedheid.
Zoo ging het hert open van Rykaart, hij ging al

trager en trager, na mate hij verderenverder kwam,
eindelijk en ging hij niet meer, hij stond, hij dacht,
en hij kwam weder.
« Lotharis! het spijt mij dat ik mij kwaad

gemaakt hebbe : komt, willen wij vrienden zijn!
« Wat schilt er? vroeg Lotharis.

« Kornt uit de koude en uit den donkeren,
geeft, waar is uwe hand? gij hebt zoo koud, komt bij
't vier !

Lotharis en kon niet meer van de koude en van
de benauwdheid, zoo hij en sprak keen woord en
hij liet hem geleiden naar de plaatse waar het vier
gemaakt was en waar het wachtvolk aan 't slapen
lag. Hardigras stale zijnen kop omhooge als zij
binnen kwamen; Rykaart dreelde hem over de
ooren dat hij zweeg, en zij zaten te samen op eenen
blok rond den heerd. Lotharis en wilt niet wat
gepeisd of wat gezeid, en Rykaart en was zelf op zijn
gemak niet, om des wille van zijnen beschaamden
kameraad, zoo hij ram eenen vierbrand en hij
rokelde de kolen uiteen om hem te beter te later
warmer.
Zullen wij nu vrienden zijn? vroeg hij eindelijk, met zijne hand nitgesteken.
Wij zullen wel moeten, is 't te peizen! a
Zijt mijn makker en vriend daarbij ! a vroeg
Rykaart, smeekende.
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Wel als alzoo moet zijn...
Docht Rykaart dat Lothar is wel wat beleefder
mocht geweest zijn, voor eenen franschen' prince,
maar tech, goedhertigheid overtreft onbeleefdheid;
Rykaart rokelde wederom in de kolen, trachtende
zijnen vriend het lijf te warmen zoo hij niet corder
en kost.
Van dien dag of was Lotharis gemakkelijk
tembaar, bezonderlijk wanneer hij, na zekeren tijd,
zijnen brooder verloor, den kleenen goedsmoedigen
Karleman; het kind teerde uit en stierf gelijk eene
blomme, terwijl Rykaart alle dagen breeder van
schouderen en hooger van gestalte wierd : zijn herte
alleen bleef kinderlijk, zoo gij zult gaan hooren,
't Was volksding of par/emen t te Falaise, en tegen
alle verwachtinge vroeg Rykaaat om er te mogen
mee naartoe gaan, onidat hij iets te vragen had; dit
wierd hem gereedelijk toegestaan, en als hij bij al
de grooten van 't hertogdom kwam en bij den koning
van Denemark, die nog een hoiden was, zoo gedroeg
hij hem zoo mannelijk en zoo dapper dat hij de
gunsten won van iedercen, en wel bezonderlijk van
den koning. Sire Eric had fevers laten vallen dat
Rykaart om eerie bezondere gunste gekomen was,
en, op eenen keen dat hij recht over den ouden Deen
in de raadkamer zat
Kom kom! » zei de koning, « voor den dag
met dat geheim : wat is 't dat gij te vragen hebt,
Heer Rykaart?
Verschooning, Heer koning... ik zou...
« Verschooning! spreekt recht voor de vuist,
zoo 't een noordman betaamt, en faat die leelijke
fransche verschooningen daar eene vrage is vrij
zoo dan...? »
« Mijne vrage is dat gij mij Lotharis op vrije
voeten zet, Heer koning, zoo 't u believen mag!
« Wat! dien jongen frank, die nooit nievers toe
deugen en zal? Die u gevangen hield en u ging het
leven korten, ware 't niet geweest van een trouw
noordsch herte dat bij u was?
« Dat is verleden, sprak Rykaert, « en Lotharis is loch zoo ellendig; sedert dat Karleman
vertrokken is weent hij dagelijks, en hij zegt dat het
gaat zijn leven kosten.
« Wel besteed, en dat hij sterve, die te veers is
om te leven, zei de koning, •wat kan u dat schillen? ware 't u een vriend, maar 't is de ergste van
uwe vijanden: foci Rykaart gij z)t .....
Ik ben Christen, ja, » onderbrak Rykaart met
vrijmoedigheid.
« Wel! » antwoordde de koning met eenigen
tegenzin, « het eerste dat gij mij vraagt en moet ik
niet weigeren, mijn deel in zijn losgeld late ik u, ziet
nu dat gij bij uwe eigene mannen klaar komt!
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Dit was moeielijker. Abt Maarten moest er
tusschen bij springen, om die stijve noordsche gemoederen tot bedaren te brengen; hij bracht bij dat
's konings eenig mannelijk hoir van Vrankrijk in
hunne handen de dood laten sterven zwaar achterdenken mocht verwekken en oorlog doen ontstaan;
daarbij, veal had men dan nog om koning Louis te
dwingen? Eindelijk zoo kwamen ze overeen dat ze
Louis zijn kind onbetaald zoudenterug geven, Wilde
hij waarborgen dat de kleene Hertog zou heere ende
meester zijn en blijven van zijn land, tot aan Sinte
Claren ter Epte, zoodanig dat Alberic onbetwist zou
onder Rykaart staan en zijn leenman worden.
Rykaart en zijn gevolg reeden dan terug naar
huffs Hij zelf ging den armen Lotharis 't goede
nieuws aanbrengen, zonder te zeggen wien hij het
schuldig was, en 's anderdags waren zij te Sint
Claren, den franschen koning verwachtende.
Hij en toefde niet, maar kwam gereden gelijk
in eene wolke van droefheid, wegens de dood van
Karleman. Maar de vaderlijke blijdschap straalde
door, om het onverwacht geluk van Lotharis.
Van Sinte Claren reed Rykaart Roanenwaard,
en, als hij in de kerke bij zijns vaders graf stille
zijnen Onzen-vader las en God bad dat Hij mocht
zijne acme ziele indachtig zijn, zoo en kon hij over
den « Vergeeft ons onze schulden » niet, zonder te
weenen van aandoening, en hij offerde God zijnen
goeden wille van voortaan te vergeven en te vergeten,
zoo Kerstene lieden betaamt.
Daar gingen dan menige jaren voorbij.
Louis en Lotharis, vader en zoon, hadden recht
zooveel beloften gebroken als zij er ooit aan Rykaart
gedaan hadden. Rykaart was zes-en-twintig jaar
geworden: hij had meer onder den blauwen Hemel
geslapen als in zijne kasteelen, meer gestreden als
gejaagd, gevochten slinks en rechts, jaar uit jaar in,
voor de vrijheid en ongeschondentheid van zijn
hertogdom Rykaart-zonder-vreeze was zijn name
geworden overal, en hij en vreesde niet ook, uitgeweerd een dingen, en dit is God of 't zij wien oneere
of onrecht aan doen. Tot drietnaal toe wierd er met
bedekter hand op Rijkaarts leven aangeleid, maar
zijn leven lag in Gods hand, en hij ontsnapte.
Koning Louis was ondertusschen van zijn peerd
gevallen en gestorven; zij hadden Lotharis, den

laatsten sperkel van Karel des grooten edele ziele,
bij zijnen vader geleid, vroegtijdig gestorven zoo hij
was; Hugo de Wittens zone zat op den throon van
Vrankryk, en Rykaart zelve, oud en vroom, was de
geachtste landvoogd van verre in 't rondo.
Op eenen zomerschen avond was Rykaart zon-

der vreeze den ouden abt van Jumegen gaan bezoeken, zoo als hij dikwijls placht, en zij zaten te samen
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de ondergaande zonne te beschouwen, vertellende
onder hen de onde daden en de goede spreuken van
Willem Lanksweert. Gelijk ze daar zoo zaten en
den vrede genooten des avondstonds, hoorden zij
stappen aankomen ter poortenwaard, en seffens een
stok oud manneken in komen gesukkeld dat t' enden
asem was en scheen de heilige plaatse des kloosters
te willen bereiken, om aan een vervolgend geweld
te ontsnappen. IN komt binnen le wege, maer wat
ziet hij
• Bermhertige God!
't Was al dat hij zeggen kon eer hij voor Rykaarts voeten lag.
Rykaart ging hem opheffen en hiet hem rechte
staan, maar neon, htj wrong zijnen gekromden
nekke en rugge nederwaards en scheen te schrikken
van gezien te zijn.
a Wie zijt gij? » sprak Rykaart, Wat hebt gij
gedaan?
Geene antwoorde.
« GU weet dat Diets u hier en kan schaden,
spreekt en 'n wilt niet vreezen.
« Belooft dat gij mij zult sparen, en God beloone u de goedheid, zoo gij mij niet dood en terdt
onder uwen voet !
En nu stak hij zijn hoofd omhoogewaards en
zijne twee ineen gewrongen harden.
« Ai! 't is Aarnout van Vlaanderen! • riep de
Hertog, en hij riep 't als een die onverwachts eene
verraderlijke stoke krijgt, die hem gaat het leven
kosten.
« En wat komt gij bier doer? » vroeg Abt Martinus.
« Ai Heere ! 't staat al op tegen mij; 'k heb te
lange uitgesteld van Hugo te erkennen, den koning
van Vrankryk, 'k heb uwen vader leed bereid en ti
naar het lijfgestaan, edele Heer ende meester, en alzoo is het gekomen, door Gods rechtveerdig toedoen
en in dozen mijnen ouden flag, dat elk mij naar het
leven grijpt en mij den val bereidt. Ik dole hier
en daar, gelijk Cain, en de FchaamtP brandt op mijn
voorhoofd, als ik menschen zie, maar gij, edele
Hertog, zonder vreeze en zonder wreedheid, dat gij
zoo veel beter zijt als ik, gij vergeeft uwe vijanden,
zegt men, om Christi wille, vergeeft mij flan of slaat
mij dood, zoo 't u de moeite weerd is, ik ben uwe !
Of liever, neon, spaart mij en toogt mij als een voorbeeld van de rochtveerdigheid Gods en Zijne groote
bermhertigheid die ik Diet en hebbe verdiend.
t Staat op! » zei Rykaart nu de derde maal.
En hij stond op.
g Wat gij mijnen vader misdeed en mij, dat
vergeve u God zoo ik het u vergeve ! » sprak de
Hertog; Hem zijn wij 't schuldig dat wij nog leven,
N

gij om te bidden voor die gij ongelijk hebt aangedaan, ik om u hoed voor kwaad te loonen ; flit
beloofde ik mijnen vader zaliger, die bij den Heere
is, en den heiligen man die hier staat, en die u in
genaden zal ontvangen.
De oude meunik stond op en stak bei zijne
priesterhanden over den wederom knielend- en weenenden grijzaard: « Gods benedictie, sprak hij,
over hem die uit zijne booze wegen weir tot God
komt, en drie dobbele 7. , gen over hem die vergeeft
zoo hij hoopt vergeven te worden!
« Amen ! » zei Heer Rykaart. — En hier is 't
ende van de historie van den kleenen Hertog.
D
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En terdt, al waart gij leeuwensterk,
En terdt Diet in de trapen
Viol Salomon, viol Samson niet?
Gevlucht ! 't Is 't beste wapen!
Ziet ;'hem daar door veld en wonder,
Vliegen, ras gelijk een schicht,
Ei ! wie zal hem tegenhouden,
In zijn loop zoo rap en Licht?
Ziet hem springer, ziet hem loopen,

Ziet hem vliegen lijk de wind
Rap zijt gij, maar zoudt gij hopes
Rap te zijn als d'hazeNNind.

E. I.

Voor 't huis van mijnen vader,
Zeer dichte bij het strand.
Daar lit een oud kleen bootje,
Bedekt met schelp en zand.
Wanneer de schepen varen
We g naar den haringvang,
Dan kraakt bet oude bootje
En maakt de schippers bang.
't Was eons het schoons t e bootje,
't Droeg eens den schoonsten man,
De man stierf door de baren
En 't bootje dreeven ze an.
En daar let men het liggen.
Daar vaar het door den vloed
Geworpen wierd ten strande :
“ Zoo lig ik bier te lande
Met mijn vroom schippersbloed!.

E. W.
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TWEEDE JAAR

IV 7

DAGWIJZER

13. In excelso Zondag, eerste Zondag
na drie koningen en drie koningen achtdagen. 't
Evangelie is van Sint Jan, die Jesus zag komen en
die zei : ziet het lam Gods, ziet die wegneemt de
zonde der wereld. Deze is het van Wien ik gezeid
hebbe : Na mij komt die voor mij gemaakt is : om
dat hij voor mij bestaande was. En ik en kende Hein
niet, maar, omdat Hij zou bekend worden in Israel,
daarom ben ik gekomen in 't water doopende. En
Johannes gaf getuigenisse zeggende : Want ik den
Geest hebbe zien dalen, op de wijze eener duive, uit
den Hemel, en zij rustle op Hem. En ik en kende
Hem niet, maar die mij zond in 't water doopen,
heeft tot mij gezeid : Over -wien gij den Geest zult
zien dalen en op Hem rusten, die is 't die in den heiligen Geest doopt. En ik zag, en ik gaf getuigenisse
dat Die de Zone Gods is.
ZONDAG,

12 JANUARIJ 1867

MAANDAG, 44. --

De slag van Brouwershaven,

1426.
DIJSENDAG, 45. De hallen torre brandt te Brugge,
4493.. Item, D zegt de excellente chronike, up den
vichtiensten dag in Lauwe, ende 't w:Is op eenen
vrydag, zoo was 't een ongetijdig wedere van winde,
van sneeuw, van donder ende van blikseme; zoo
dat omtrent den een ure na den noene ontstak de,
torre van der ouder halle, te wetene 't belfroot, in 't
alderupperste van den torre, recht onder Sinte Michiel, die er doen bovenop stond; zoo verre dat de
torre al verbarnde, de geheele kappe, ende al 't
houtwerk, tot up de voute, daar men 't lof 's avonds
speelt. Ende de klokken en schellen smolten door
den grooten brand, ende me 'n mochte er geen were
gedoen, ende daer bleef een oud schoelapper dood
in den torre, mils dat by hem te verre avanchierde.
Ende Sinte Michiel die erup stond viol met der
K
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spine up 't dak, deer 't groote schade dede. Ende
van dien tome ontstak een looden appele, boven op
't dak van der vangenesse, den welkin men terstond
afzaagde ende .‘ ierd alzoo gebluscht. Endo van den
zelven ongeweerte zoo verbarnde up den zelven
voorzeiden dag de tome van onzer Vrouwen kerke
ter Sluis, in 't jaar Ons Heeren duizend vier honderd
ende twee-en-tneg,ntig.
a Michiel uen Engele men vii jaar zag
Cierlijk up de halle, by wijzen bestiere
Compa selijk te Brugge nederlag,
Clagelyk lacen ! up Sinte pauwels dag;
Clo g en tor verbrandde bij den helschen viere.
Xpisten, weet cau,e dezer wreeden maniere?
Claar waarachtig het vijandelijk abus.
lu,ste geviel ook alto° putertiere
In onier vrouwen tot ter Sluis. •
Maar ik moet borer by den Fisch doen en uitleg
geven, of 't voorenstaande uit onze oude Chronijkboeken zou den lezer of de lezeresse onsmakelijk
en onverstaanbaar zijn.
Zoo eerst van al Sinte Michiel.
Sinte Michiel, met den drake onder zijne voeten,
zetten onze christene voorouders, meest altijd op de
hoogste torren, hun geloove indachtig zijnde zeker,
en peizende hoe Lucifer, de Geest des kwaads, uit
den Hemel gedonderd wierd en viel gelijk een bliksemstraal, onder 't vlammende zweerd van Gods
strijdengel, roepende zijnen triomphanten name
I Mi-cha-el ; Wie lijk (.od? a
Nu, op a de voute char men 't lof 's avonds
peelt.

't Lof spelen op de voute van den hallen torre,
war mag dat beteekenen? Niets antlers als dat men
in dien tijden den lof van Maria en ons Heeren Incarnatie speelde, of beiaardde, alien avonde op den
Hallentorre, te Brugge; op zijn nieuwerwets gezeid
den Angelus belle; waarschijnelijk zal 't daartoe
zijn dat men eerst de beiaards gebruikt heeft.
• Den rappel op 't dak van de vangenesse. a
De vangenesse of het Steen stolid dan netTens
Sint Baselis, of de heilig bloed kapelle, waar nu
De Jaeghers magazijn staat, met aanpalende huizen;
Been wonder of gerochten de loodbeslegen appels,
gelijk dien op Jerusalem, in brande.
a Michiel den engele men vii jaar zag, enz. 0
Dat is een vers waarin de eerste hoofs letters van
elke reke te samen 't jaartal uitgeven van den brand.
Waarom niet zoo wijs geweest als de ouden, en liever
zulke jaarschriften gemaakt! Daar zeiden onze vaders
a 't ^ ncarnacioen a tegen, te weten 't jaar onzes Heeren, sedert zijne menschwordinge of incarnatie.
I Xpisten weet cause dezer wreeden maniere ?)

't Eerste woord van dit ver y en zal meni bo. Pen
niet kunnen lezen, immers de twee eerste letters
ziin in hunne Grieksche beteekeni,se te nemen, zij
°Tilden Ch en R. Alzoo schreeven onze voorouders
dikwijls Xpstus, Xpstolfel voor Chritstus Christoffel,
en nu nog in Engeland schrijft men dik‘Nijls Kerstmesse aldus : Xmass. De protestanten zijn katholiker
als wij gebleven in sommige oude gebruiken.
a Juste geviel ook alzoo putertiere. )
Putertieren is een zusterwoord van goeder tieren,
kwader tieren , zieker tieren, bijs tieren (?) en diergelij-

ken, die somrnige geleerden zoo deerlijk inisverstaan,
PutPrtieren is zoo vele te zeggen als of er stonde
slechter tieren, kwaden toevals, deerlijker wijze.
Putier is een fransch woord en ne beteekent niet dat
dat deugt.
D.-; date van den brand en wordt overal niet
gelijk opgegeven; men vindt ze ook op 25 Lauwe,
.Sint Pauwels dag, zoo als in 't incarnacioen hierboven.
WOENSDAG, 16.
DONDERDAG, /7. Sint Anton of Antonius, Abt,
met zijn zwijntje.(Antone, Tone, Theunis, Thonissen,
Tonello. Tonelli, Antonelli etc).
Sint Anton of Antonius wierd, in 't jaar 251, in
Egypten, van edele en godvruchtige ouders geboren,
die hij, nauwelijks twintig jaar, 't ongelnk hadde van
te verliezen. Zes maanden na hun overlijden, hoorde
hij als hij ne keer in de kerke ging deze woorden lezen in 't heilig Evangelie: a Wilt gij volmaakt zijn,
gaat en verkoopt al dat gij bezit, en geeft het aan den
armen, en gij zult eenen schat hebben in den Hemel;
en komt dan, en volgt mij.

a

Deze woorden die Chris-

tus tot den rijken jongeling sprak paste Antonius aan
hem zelven toe. Nauwelijks was .hij te huffs gekomen,
of hij verkocht al zyn goed, gaf er den prys van aan
den armen, en ging wonen in eene wildernisse in
't gebuurte, aldaar zijnen tijd verdeelende tusschen
den handarbeid het gebed en de christelijke lezitige.
Schrikkelijk en op allerhande manieren wierd
de jonge kluizenaar door de booze geesten bekoord
en getergd, doch hij overwon al h unne listen en lagen
met vaster en bidden. Welhaast trok Antonius dieper in de woestine, en, nadat hij omtrent de vijf en
dertig jaar achter een volgende in eene donkere spelonke en in een Dud vervallen kasteelken, alleene
hadde overgebracht, zoo stichtte hij, rond 't jaar 303,
een kloosler te midden de wildernis‘se van Thebais, en
dit op 't gedurig lastig vallen van de menschen die
hem kwamen bezoeken en onder zijn bestier zochten
te lever. Daarom is 't dat Sint Antonius als de Aarisvader van 't Kloosterleven vereerd wordt.
Tot twee maal toe ging Sint Antonius naar Alex-
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and rien , eerst om de christenen, tijdensdevervolginge
van Discletiaan, 'tin geloove te versterken, en later om
aan de bekeeringe te werken van de Arianen of aanhangers van den ketter Arius. 't Nvgentig jaar oud
zijnde, legde Antonius een bezoek of bij Sint Paulus,
eer,ten Eremijt; en ziet, terwijl zij buns getween daar
bezig waren met hemelsche zaken • daar kwam er,
zegt de generate Legende, eene rave op eenen boom
zitten, die daarbij stond, ende daarna zoetelijk vliegende, broeht een brood voor den heiligen Paulus
tot zijnen gast. God zij geloofd, die ons te eten zendt,
mijn broeder, zei Antonius, het zestig jaar dat deze
rave mij alle dage een half brood brengt; ende nu dat
gij hier zijt gekomen, heeft zij de portie verdobbeld.,
Sint Antonius stierf op den 17 Januarij van 't
Jaar On; Heeren 356. Hij was honderd en vijf jaar
oud, en had er meer als tachentig in de woestine
overgebracht. De discipels van Sint Antonius begroey en zijn lijk, 't Welk verborgen bleef tot in het jaar
361, wanneer men het ontdekte en plechtiglijk uit
de wilderniz. se van Thebais naar Alexandrien vervoerde. Van daar wierd het, omtrent 635, naar Constantinopelen gebracht en, road 980, gegeven, ter
iiitzonderinge van eenen arm, aan eenen franschen
edelman, die daarmee zijn vaderland vereerde
Wouter de Rovere, gezeid Blanckaert, zesde
proost vae Onze Lieve Vrouwe Kerke, te Brugge,
ondernam, binst de dertienste eeuwe, de reize naar
Constantinopelen, of Costenoble zoo men dan zei,
alwaar hij, in 1.-i_13 of 1214, boven andere aanzienelijke reliquien, een deel van den Arm van Sint
Antonius ontving en naar Brugge môebracht. Die
schoone reliquie berust nog heden in de kerke van
Onze Lieve Vrouwe, benevens den oorspronkelijken
brief waarbij de Deken van Sinte Anastasia, te Constantinopelen, die aan den. bovengenoetnden proost
ten besten geeft. Korten tijd daarna began waarschijnelijk, in Onze Lieve Vrouwe, de vermaarde bedevaart tot Sint Antonius, die nu nog in rang is. Op
den 17 Januarij, feestdag van dien heilige, ziet men
erjaarlijks omtrent de twee duist pelgrims aankomen.
Het petal bedovaarders is bijkans even groot op den
zaterdag onder de octave.
Sint Antonius wordt gewonelijk uitgeschilderd
als hem ophoudende in eene bergspelonke, bij een
vier, 't welke, volgens Sint Thomas, beteekent dat
Antonius gesteld is tot beschermer tegen het eeuwig
vier, dock, behalve doze reden, bestaat er nog een
tweede, die mogelijks de voornaam,te is, te weten:
cmdat hij bijzonderlijk aanroepen wordt tegen eene
besmettelijke ziekte, bekend onder den name van 't
heilig vier, en later Sint Antonius' vicr, binst de
elf z te en de twaalfste eeuwe, deed dit vier schrikketijke verwoestigen, zoo in Vrankrijk als in Belgenland
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en wierd gehouden voor eene straffe Gods, om de
wille van de ketterije welke Berenger tegen het neilig
Sacrament des Autaars verspreid hadde. Dit vier was
allerboosaardigst van natures, 't verbrandde 's mcnschen lichaain dat er Berle stukken vleesch van vielen
die koolzwart waren. De k nste der geneesheeren niets
vermogende tegen die schrikkelijke plate, zoo namen
de menschen hunnen toevlucht tot God en zijne heiligen; in once streken voornatnelijk aanriepen zij, met
den besten uitval, Sint Antonius, en in latere tijden,
onder ander in 1626, wanneer 't heilig vier weOrom
menschen en dieren aanrandde, stelden zij hun op
nieuw onder de bescherminge van dien machtigen
heilige. Zoo is 't gekomen dat men dien heiligen
Kluizenaar ..kntonius met een vier sevens hem afschildert.
Waarom zekere ziekten ignis, brand, vier,
hertvlamme, zode of zoo, enz., geheeten worden zal
iedereen genoeg verstaan die 't ondervonden heeft ;
de nature van de ziekte en kends men eertijds niet
en men naatnde ze naar 't uitwerksel; de oorzake
der ziekte ging boven 't verstand van de menschen
en men schreef ze God toe. De vallende ziekte hiet
dus eertijds Gods macht, de aderslag Gods hand, de
hand Gods, Gods geweld, Gods stag, n hij is lijk van de
hand Gods geslegen » is a lijk van eenen hersenslag
of apoplexie » te zeggen, in den mond des yolks; of
Wel men schuwde den name Gods en zei, btjvoorbeeld « 't Zalige tegen de apoplexie, en Ignis sacer
tegen de ruwe, de rooze, het vier. Ook lift er in die
verschoonende namen eerie bijgeloovige vreeze te
erkennen om 't kwellende kvkaad niet verbitteren.
In katholike tijden is de ouwetendheid aangaande
ziekten met de oorzake en remedien daarvan lange
blijven voortduren, alleenlijk heeft men, in zijne
hulploosheid, God en Zijne heiligen beginnen te
bidden en aldus is het ignis sacer Sint Antonius vier
gewordon, zoo het tandwee Sinte Amplonia's veer, en
de vallende ziekten Sint Jans euvel genaamd zijn.
.Als 't heilig vier, in 1626 en volgende jaren,
zoo veel menschen ten grave steeple, ging men van
alle kanten in beOvaart naar de kapeile van Sint

Antonius, te Belle, zoo als men in 'Hang en 't breed
kan lezen in een zeldzaam en curieus bookske, getiteld als volgt : Historie van 't oude Clooster, Capelle
ende Bedevaert van den H. Anthonins Eremyt, Eertyts op-gerecht neffens de Stadt van Belle in Vlaen-

dre; ende nu onlancx verheven door menighvuldighe
Mirakelen aldaer gheschiedt binnen de jaeren 1626.
27 ende 28. Door den Eerw. Heere, Hoer Pieter
Reynier, Bacelier inde Godtheyt, Prior van Sint
Jans binnen Ipren — 'T Ypre, by 'Lecher van den
Berghe, ghesworen Boeckdrucker in Maria Boodschap. 1529.
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West altijd staat Sint Antonius met een zwijntje
bij hem, tot gedachtenisse van een eeuwenoud gebruik, waarbij men in de kloostergemeenten, daar
men den regel van Sint Antonius volgde, vele zwijns
hield, die bestemd waren tot voedsel van den armen,
en tot geneestniddel van de zieken, die door Sint
Antonius' vier aangerand waren. Men noemde ze
Sint Antonius' verkens. In vele plaatsen, krachtens
bijzonder voorrecht, mochten zij in vrijgeweiden,
straten van steden en dorpen vrij rondloopen, en
zelfs in bijzondere stallen met hun soorte gaan 'neeeten, zonder dat iemand hun dierf kwaad doen. Bij
vroegere tijden, mochten de verkens van Sint Antonius
ook rondzwerven in de stad Brugge, waar zij door
de burgers gespijsd wierden, tot dat dit voorrecht
door het Magistraat wierd afgekocht.
Die oinzwervende zwijns di oegen eerie belle aan
den hall, om ze van de andere te kunnen onderscheiden, en dit is de reden waarom in de verbeeldingen van Sint Antonius, zijn zwijroje gewonelijk
eene belle aan heeft. Die belle dient ook om te h erinneren dat de Antoniten of Sint Antonius' Paters,
eertijds rondgaande om aalmoesen voor de acme
menschen, bijzonderlijk voor de zieken, eene belle
in de hand droegen, waarmee zij de milddadige lieden van hunne komste verv,ittigden. Sedert lange
en Ny e e t men niet meer te spreken van Sint Antonius'
verkens, en van dit oud gebruik en is er niet anders
overgebleven als het woord « straetverken D dat eertijds een Sint Anthonius verken bediedde.
In de jaren 1195 stichtte Gaston, een edel ridder, het order ter eere van Sint Antonius, omdat zijn
kind, onder Sint Antonius aenroepinge, van het vier
was verlost geweest, en hij bouwde een hospitaal om
die 't vier hadden op te passer en te genezen. Urbaan
II keurde 't order goed, in 't concilie te Clermont,
en later leefden de paters naar den reel van Sint
Augustijn (1297) en wierden kanoniken regulier van
Sint Antonius geheeten. In 1777 wierden de Antoniten met de hospitaalridders van Malta vereenigd
en er leefden tijdens de omwentelinge in Vrankryk
nog 66 paters van 't order, waarvan er maar Brij den
eed en zwoeren.
In 1862 was 't klooster van Sint Antonius in
Dauphine eene fabrike, de kerke is prochie geworden, en men vereert er nog Sint Antonius reliquien.
Den 9 Mei 1844, heeft Bisschop de Bruillard, van
Grenobelen, de rive doen opener en de echtheid
der reliquien erkend. 't Dorp dat rond de kerke
gekomen is telt 2000 zielen en draagt den naam van
den heiligen.
Een klooster van dit order bestond eertijds to
Maastricht, en daar zijn nog Antoniten te Roomer.
In den noordbeuk van Sint Gillis, te Brugge,

hangt er eene kostelijke schilderije, door Frans
Pourbus gemaakt, in 4564, voor de abdije van
Hemelsdaele. Op eene der luiken ziet men geknield
op eenen bidbank, Antonius Wydoot, abt van Dunen,
gestorven in 1566, en bachten hem, op eene andere
luike, staat zijn patroon, Sint Antonius Eremtjt, met
een zwart habijt aan en een zvvijntje nevens hem.
In den noordbeuk van Onze Lieve Vrouwe, te
Brugge, heeft men onlangs een beeld van Sint Antonius gezet, in wit steer gekapt door den brugschen
beeldhouver Jan Van Niewenhuyse, ten behoove
bijzonderlijk van de pelgrims die Sint Antonius
aldaar komen dienen.
Vier prochiekerken van 't bisdom van Brugge,
te weten Blankenberghe, Heyst, Ingoyghem en Rolleghem zijn aan Sint Antonius toegewijd. Order de
bedevaarten ter eere van dien heilige telt men in
Westvlaanderen, benevens Onze Lieve Vrouwe, te
Brugge, en de vier genoemde prochien, Aertrycke,
Houcke, Lombardzyde, Leke, Oostduynkerke, Oostvleteren, Snaeskerke, Zarren, Zerkeghem enz. Daar
wordt Sint Antonius gediend tegen alle slach van
plagen onder de menschen, en voornamelijk onder
de dieren.
Sint Antonius is patroon van de zaadverkoopers
of zaeleniers, van de zwijnebaken en de mandemakers; waarom van de eerste en wete ik niet, van de
tweede is klaar om radon, en van de mandemakers,
omdat hij manden en matter vlocht in de wilder-

nisse.
1 Ambacht der schipmakers of schiptimmerlieden, te Brugge, diende ook Sint Antonius, in do
kerke van Onze Lieve Vrouwe ter Potterie, aan den
autaar onder den doksaal, lanes den slinkeren kart
als men inkomt. De wapens van 't ambacht staan op
't antependiunz, en de schilderije van den autaar ver, beeldt de bekoori nge van Sint Antonius. Dien heiligen
kluizenaar ziet men in eene spelonke, geknield voor
een kruis, waarbij eon book open lift, met de volgende woorden crop :.7b insidiis diaboli, libera nos,

&mine. 1645. Van do lagen des duivels, verlost
ors, Heere. — Voor 't overige zijn 't al duivels die
men ziet, boven Sint Antonius hoofd, nevens hem,
achter hem, 't zit vol. Beneden op de schilderije

i leest men
Dose schilderye behoort toe int ghemeene
Het ambacht van de schypmakers alleene.
Dese syn dit jaer Deken ende Eet : Pieter Reyniers, — Colaert Martens, — Daniel de Meulenaere,
— Jacques de Keuere. 1645.
Voor die schilderye van de schipwerkers staat
eon Sint Antonius in posture, met Sint Antonius
kruis, in 't rood op zijnen mantel, dat kruis T, poten-

cee, galgenkruis of krukke, zoo het de wapenkenners
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heeten, vindt men -vele in de Egyptische grafsteden,
of het Sint Antonius daar eigen geworden is en
wete ik niet ; somwijlen draagt hij zulk een kruis
in zijne hand, met eene belle erboven aan. De boek.
dien Sint Antonius draagt, schoon hijongeleerd was,
geeft hem uit alles stichter,lis de regel van zijn order.
Te Roomen staat er eenekerke van Sint Antonius
niet verve van Sinte Maria-de-groote, en op Zondag
aanstaande, den Zondag binnen de octave van Sint
Antonius, omtrent den noene zegent, men daar de
roomsche postpeerden; van ten tween tot ten vijven
de witte muilen van den Paus, de koetsepeerden
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van het hof en van den Roomschen edeldom. Daar
en is omtrent Roomer geen een last- of trekdier of
het draagt op de sterre eenen Sint Antonius-penning
of medaille. — Op deter dag, 't jaar ors Heeren
1377, keerde de Paus weôr naar Roamer, nadat hij
of zijne voorzeten 66 jaar te Avignon in Vrankryk
verbleven hadde.
VRIJDAG, 18. Sint Pieters stoel te Roomer, 44.
ZATER VAG, 19. Eerste vrouwkens avond te
Brussel 1101, als de Brusselsche Kruisvaarders onverwacht te huffs kwamen, en dat de vrouwen hunne
mans, zegt men, van vreugde binnen droegen.

BETHLEHEM

Die vrouwe, die, met die waterkruike op heur
hoofd, in dit waaiend kleed, bergwaards opgaat is
eene Bethlehemsche; Beene afstammelinge van die
te Bethlehem woonden, te Christi tijden, want die
wierden weggemaakt, maar eene van 't mengelgeslachte dat nu to Bethlehem huist; zij gaat den
westen op, en 't moet in de achternoene zijn al verre,
want de tonne beeldt hare schaduwe bachten haar;
slinks en rechts moet zij door de olijfboomen, tot
aan die gebroken kolomme, waar eertijds 't oude
Bethlehem lag. Daar en bestaat nu niets weer van
die oude schoone stad,
g Waar Maria met haar kleen kindeke tat, v
ofschoon zij dan de tweede was in Buda en naast
Jerusalem, maar rechts is er een nieuw paternostermakersdorp ontstaan, eene goede boogschote van
Christi geboorte plaatse : die vrouwe gaat daar
zeker naartoe. Verder ziet gij daar die bergketen
liggen ? 't is zij die Judea in tween snijdt van langsten; zuiderwaard begirt de woestine, en wilden de

reizigers er door kunnen ze moesten te Bethlehem
brood koopen en mAenemen, verder en was er geen
krijgelijk, daarom hied de stad Beith lechem, of het
broodhuis, zoo wij nu zouden zeggen, broodwinkel
of brood:46e. 't Gebouw dat slinks de prente ligt is
0 nze Lieve Vrouwen kathedrale te Bethlehem, gebouwd
van Sinte Helena en keizer Constai_tinus, over den
stal van de geboorte Christi. Op de hoogten daaromtrent wachtten de herders hunne schapen, en uit die
lucht waar de wolken geteekend staan, boven die hoogte klonk de eerste g Gloria in exelsis. ) Aanschouwt
den afgebroken torre, — de twee klokken te Bethlehem hangen 11 u in een klokhuis aanzijds — die boven
den hoogchoor, ja, boven dien armen stal van
Bethlehem gebouwd staat; aanschonwt die kleene
hooge basilica-vensterkens, en de kruiskerke, staande tusschen heure vier zijbeuken, vijf beuken te
samen, al eertijds stralende van 'tgoud en de muurschilderingen; aanschouwt, christelijke lezer of lezeresse, die sterke ^nuren rondom, gebouwd tegen de
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invallen van de ongeloovigen; — en ze zijn al gelijk
ingevallen; aanschouwt die leege ingangdeure,
die ze hebben moeten zoo leege maken of de Musicmin joegen er hunne peerden, kernels en ander
gedierte door, binst de hitte van den dag, Christi
geboorteplaatse wedt b rom tot eenen veestal makende,
zoo hij eerst geweest was; aanschouwt het acme
Bethlehem, en beklaagt dat van die groote schoone
kathedrale nauwelijks een hoeksken 't onze is, waar
de kinders van Sint Franciscus, op kerstnacht, voor
veel geld, eenen keer 's jaars mogen Misse doen.
Beklaagt dat, en, als 't wederorn goè Vrijdag is en
dat gij Jesus voeten gaat kussen aan Zijn kruis, legt
dan x . at in de schale voor de herstellinge der heilige
c. .
plaatsen van Palestina.

VAN HA DIE TOOVERDE

Wil ik a vertellen van Ka die tooverde? Luisten !
Het was op eenen Kerstavond in den winter,
en de snee lag, en de sterren pinkelden, en 'teas
koud. 't En was van die waterkoude niet, die nen
mensch zou doen in betide kruipen, rnaar van die
kliizkende koude, zou 'k zeggen, als alles hard en
sterk is, en dat men uren diepe in den hemel kan
zien, dat de lucht zoo klaar is, van die koude die
den welhebbende welgekomen is, maar den armen
schamelen mensch .....
Eilaas ! eilaas!
Zoo 't was op zulk eenen Kerstavond, nog niet
lange geleden, dat mijne vertellinge begint, of beter
ze was al begost, wa y daar kwamen, niet verre van
dat veld in Westvlaanderen, waar de laatste slag
meet geslegen zijn, een tropke tnenschen over de
snee gegaan, door de sperrebosschen, naar het kasteel te wege.
Wat voor een kasteel? zult gij zeker vragen.
De menschen zeggen .het kasteel , en tegen
den eigenare zeggen ze menheere van 't kasteel
Wij zullen 't ook alzoo zeggen en de reste in
den doodboek laten.
Zoo bij dat y olk dat alzoo late in den avond op
weg was over de snee naar 't kasteel, warender mannen, eene vrouwe, en een hoop kinders.
Die hen voorbij kwamen keeken omme naar
hen, en scheenen verwonderd dat ze niet snelder
voort en trappelden en zoo weinig ter tale waren.
Zij keeken op nu en dan naar 'tkasteel, t'enden de
strate, en als ze van ver de vensters zagen, stralende
van 't licht en teeken gevende dat het daar van den
avond van binnen best was, zoo kreegen ze wat hope
en gingen snelder aan.

't Zal misschien lukken, zei Karel Veughelacre, dat hij eenen keer zijne bermheriige oogen
open does. »
Ondertusschen, die bermhertige oogen die'rnoesten open gedaan worden volgden, over 't papier, den
punt van eerie stalen penne waarmee mijnheere van
't kasteel neerstig aen 't schrijven zat, in zijn comptoir. De kun q e van den schrijnwerker had zorgvuldig de buitenlucht uit dat comptoir gestopt, en een
staler heerd, die diepe in den moor onder eene van
die nieuwemetsche schouwen lag en waarin een
groote hoop lioutvier brandde, onderhield er eene
deugddoende warinte. De Lampe, gekapt met eenen
sierlijken blakcr, shat jour zeggen ze,;gen nu, waar
allerhande kleurvn van blommen in schitterden,
foot het aanp,enaam geklaard olielieht op den schribaan van tnijnheere. Daar ziju lieden die kunnen
lezen op iemands aanzicht hoe het van binnen met
hem gesteld is, die kunste en kan ik niet, en, ko t ik
ze, 'k en wete in 't geheele niet wat voor een aanyicht
of wat voor gelaatstrekken mijnheer al had. Hoe hij
van binnen was zult gij Haan hooren.
Daar klopt jets op de deuce, trouwens men
hoort nooit ientand boven komen, zip al tapiten,
en moest er een trap ziju die Kraakt in den steeger,
mijnheere van 't kasteel zou al gauw naar Brugge
zenden om den schrijnwerker.
Daar klopt een voorzichtige \ringer op de deure.
«Mijnheere, als 't u belieft, daar is inland die
u begeert te spreken.
a

Wie is 't? *
Hij en heeft het mij niet kenbaar gemaakt,

mijnheere, als u belieft, en 't is daar omleege zoo
donke y mijnheer, dat ik hem niet verkend en hebbe,
maar hij zegt, als gij hem wilt een woordeke sprake
verleenen, dat hij u niet lange 'n

bezig houden.»

Laat hem boven komen, » zei mijnheer.
Weinig tijd daarna, zonder voorgaande gerucht
op den steeger of anderszins, ging de deure open,
en biunen kwam een vertoog dat wonderlijk afstak
tegen al het schoone en kostelijke dat ^ ijnheers
comptoir zijn comptoir maakte ; eerst kwam een
kloek gebouwd werkman, met zijnen zondagschen
kiel aan, en in zijne zware handen zijne klakke;
neffens hem eene vrouwe, en in heuren mantel een
kind gedraaid; drie vier andere kinders stonden
verschrikt condom varier en moeder, en.keeken met
wijde . oogen zij en wisten niet waar; zij en Madden
maar al te weinig kleeren aan voorwaar, en hunne
pollekens ‘Naren blauw van de koude.
Mijnheer en waren ze niet al te welkom.
d Wat hapert er? » vroeg hij op eenen loon die
alle antwoorde van wegens den bevenden buiteling
onmogelijk maakte.
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Ik wete er ik die zouden gezeid hebben : t Hewel, Pieter, Jan, of Seven, zoo de name was,
twien dat we daar nu hebben! 't Is koud niet waar
van den avond? Komi bij 't vier en warmt u wat,
vrouwe, zet u, en wij zullen toen en keer hooren
wat dat de komste is, enz., 1 Maar .....
Mijnheer van 1 kasteel zei kort of : a War hapert
er ?
En 't was Karels tonge die haperde en 't duurde
nog al wat eer hij al stameren iets kon uitbrengen
dat aaneen hong.
« Hewel, mijnheere, als 't belieft, 't is dat ik
ben komen kijkeu of ik u niet een woord of twee en
mochte spreken, als 'tuwe goedheid belieft. He ja,
ge x. eet, uw vader zaliger, mijnheere, God gelieve zijne
ziele, ik was ik zijn knecht, is 't been waar, mijnheere, en 'k en hebbe hem nooit misdaan, noch den
man een strooi in zijnen weg geleid, mijnheere,
verre zij van daar, noch ulieden ook niet, mijnheere,
als 't u belieft, die toen noch een kleen manneken
waart, mijnheere. Zie 'k kadde deur een vier gesprongen voor ulieden, mijnheere, om u te dienen,
niet dat het mijn plicht niet en was, iptegendeel,
mijnheere, maar 'k deed het geerne, als 't u belieft;
en als varier toen is komen te sterven, mijnheere,
en dat ik op zijn pleksken gekomen ben, met Mietjen
hier, dat is toen alzoogaan veranderen, en, ne neem
het toch niet kwalijk, mijnheere, dat ik het zegge, als
't u belieft; 't is om de wille van mijne negen arme
dutsen, die hun eigen zelven niet en kunnen helpen.
En is 't zake dat ik op eenen enkelen armen keer,
als 't op conscientic aankwam, ❑ wen raad niet gedaan en hebbe, mijnheere, en voor God geweest,
liever als voor de menschen en voor mij, hewel
mijnheere, wat moest ik doen? lk hebbe loch, God
zij geloofd, altijd eerlijk en treffelijk betaald, en, heb
ik misdaan, mijnheere, ze 'n heeft zij daar geen deel
in, noch die kleentjes ook niet, en zooveel menagen,
oude lieden en jonge, kranke vrouwen en kinders,
ai Heere toch, ook niet mijnheere. Och, als ik het
ma; vragen, ge weet hoe koud dat het is, laat ons
blijven, en 'n pakt loch het schamel dak van over
onze hoofden niet... Mietie, op uw' knien Jong, en
spreekt schoone, toe Jantje : Als 1 u belieft toch,
believe 't u, mijnheere, en om de bittere passie
Christi, en does het niet, en laat ons nog voor dit
jaar, tot dat wij weten waarin .....
De reste verging in Touter snokken en Lange
asems halen en luidruchtig geweld doen, om niet nit
te bersten van de bittere droefheid.
't En hielp niet!
Het stond geschreven en geciferd en geteekend
op 't papier, en, ern de wille van wat janken dat
moeten herdoen, en Karel zijne woonste laten, die
D

D

D
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voor God, ja, maar tegen hem gehandeld hadde
wacht een beetje dan!
t Al dat ik u te zeggen hebbe, 'k hebbe 't u al
twee drie keens gPzeid ; genoeg : 'k en hebbe geen
zaken met u, miju woord, en daarme6 al; dat en
breke ik niet, noch voor u noch voor niemand. Gaat
Haar uwen... ga weg!
Karel Ham, zonder te weten wat hij deed, de pollekens van zijne twee kleentjes die naast hem knielden,
en voh,de Mietje en de andere kinders, die van hunne
knietjes weir recht gekrasseld waren, en ze klouterenden hoop over 's hoop lauds de lene van den trap,
omleegewaards, met een zwaar hoofd en half blend
van te krijschen.
De deure vloog achter hen, nog eer ze geheel
en gansch buiten waren, en inijnheere van 't kasteel
Ham weèr zijn gemak, en zonk gerust in zijnen
gemakkelijken leunstoel.
Hij en hoorde noch en zag ze niet meer.
Zij vNaren weg, en hij was gelukkig.
Ja-hij!
Daar stonden Tangs den muur van 't neerhof
verschillige donkere gestalten, de handen in hunne
zakken, in de koude, dichte bijeen.
t Wel! D zei een van die lieden, als hij Karel
zag afkomen.
Karel en sprak niet, maar zij verstonden 't al
gelijk.
Treurend, over de snee die kraakte en piepte,
zochten vijf zes paar kloefen den weg, van 't kasteel
door de donkere sparredreve huizewaard, en de
kinderenvolgden al krijschen dat het jammer 0 Ill hooren zou geweest zijn, maar 'ten hoorde 't niemand el
't en zij den hond van 't kasteel, die bleef bassen tot
dat hij niets meer en hoorde, en, God die alles hoort.
Eenigen tijd later lag Mietje bij den uitgestorven
heerd in een hoop bladeren, de kleentjes laden op
heure voeten ineeen gekrompen, Karel zorgde al dat
hij kon; hij peisde wel op kerstnacht en op Sint
Joseph, en op Maria, de moeder Gods, maar iederen
keer dat dat kasteel in zijnen zin kwam, en dat hij
nog eenen keer en nog eenen keer, met vrouwe en
kinders, uit d_e warme kamer, van dien trap suk kelde, in zijn gedacht, en dat hij toen die deure hoorde
toe slaan, 'I was hem te vele; en hij pakte zijn vuist
en hij sloe; hem met den innewaardschen karat, tegen zija voorhoofd, en toen greep hij Haar de deure
en hij liep buiten.
Men sprak gemeenelijk fransch op het kasteel,
of toch, cene zekere snort van tale, daar wijlieden,
in ons land, fransch tegen zeggen, maar daar fransch
uit Vrankrijk maar de stijfmoeder van en is. Men
moest wel vlaemsch spreken tegen de knechten, de
meisens en de boeren; de kinders leerden vlaamsch,
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eenvoudig en plat, aan de dienstboden, en de meester zelve, in zekere omstandigheden, moest hem, te
midden zijner beste spraken, in 't vlaamsch uit de
nesten helpen. Hoe dikwijls en had madam, als zij
leefde, in eene haaste niet geroepen : a Donne moi le
schoetrekker, mon enfant, len koetje blare vii vous
manger, mijn lie y eken ! enz. Dat zou papa ook gebeurd hebben als hij met zijne vrnuw zaliger, van
keuken- of hofsteezaken sprak Eene zake had mama
zaliger altijd in het vlaamsch g,ezeid en willen zeggen,
en 't was Ka •; eensgilijks, iederen kner dat papa
van zijne oudste dochter sprak, zoo was het
d Ka par ici, Ka par lit.
Nu, Ka stond op dien eigensten avond dat haar
vader zulk hot vlaamsch tegen Karel sprak, en
tegen Mietje zijn wijf, voor hares toilet spegel, met
Betje, 't bovenmeisen, heuro allerbeste soil* kleederen aan te does. Papa ging y olk ontvangen
Ka was eene perel van een kind, juist zoo
eene als heur vader begeerde. Zij was gehoorzaam
en onderdanig, en 't docht vader dat jonge dochters
dat moeten zijn; zij was geleerd, bijkans meer als
hij, en dat mocht zij : zij had in 't klooster, ja wel,
nog wat andere prullekens geleerd, die met der tijd
zouden uitslijten, hoopte hij; maar bovenal, zij was
hem genegen, en daaarin geleek zij hear mama. Zij
beminde heuren vader boven al, maar boven God
niet, en zoo Lange als maar God en was dien ze
meer beminde als hem, daar kon hij nog al over.
Zij was goedgeefsch aan den armen, maar dat en moist
hij niet, Ka's slinkere hand en wiste niet vat Ka's
rechtere al deed, hier en daar in 't van de kerke
komen, 'k late varen vader, die meest altijd 's Zondags naar Brugge.... naar de kerke ging, of.... naar
Brussel.
Zoo Ka stond voor den spegel en zag met te
vredentheid dat ze treffelijk aangedaan was: vader
ging zoo content zijn !
Was dat preuschheid? 'k En peize niet.
d Maar, Betje, wat is dat nu? ge mist alshan,
en ge nijpt mij... waar staan jen harden de' van den
avond? Wat! krijschen? »
Betje en sprak niet en 't stak zijn neusdoek weg
al snuiven, gelijk iemand die eene vallinge heeft.
Wat schilt er? » vroeg Ka, op eenen kraaienden loon.
d 't En is niets, iefrouwe.
't Doet, 't is iets, en 'k moil 't weten.
't En is niets, of 'ten zij da'k mij daar can beetje
gram gemaakt hebbe, over een halve are, om de
wille...
Om de wille van moat? »
He, van die arme dutsen... zie, Mademoiselle,
'k en kan 't u niet zeggen...... En ze liep wag, al

snikken, lijk een kind, en Ka daarachter.
Ze was de trappen af, en, aan de lene komende,
achter haar, eenige trappen nederwaards, waar men
beneden den wenteltrap de marbelen sterre in den
vloer zag liggen, bleef ha staan en luisteren.
d 't En is geen keure, » zei er eene domestique
tegen eene andere, « men moet daarvooren een herte
bebben gelijk nen koppekei !
Hoe zoo dat? » zei eene andere.
Weet-je Diet dat Karel Veughelaere bier geweest heeft, bij menheere, met Mietje, en vijf zes van
Betje heur broerkes en zusterkes ?
a

Heel? »
Hewel ! » en de

dontestique keek twee keers

rood, a hij heeft ze al te gaare buiten gesmeten.
En weet ze 't. »
•

Of ze weet ! 't arm jong 'ten heeft nog niet

anders gedaan als gekreeschen, zij die aliijd lacht

anderszins; ja maar 't gaat loch te verre, 'k moet 't
zeggen lijk als 't is, Wantje, dat en is Diet meer men-

schelijk, als 't zoo koud is, en met zoo veel kleene
jongens, en om een prune van niets, nen mensch op

strata zetten! En ❑ aandag moeten verhuizen!
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
De geschiedenis leert ons dat eene colonic
Vlamin o-en in de twaalfste en dertienste eeuwe in
Duitschland ging wonen. Onze tale heeft daar wortel
geschoten. In yerscheidene van die streken, waar
onze voorouders woonden, komt men nog liedjes en

spreuken tegen die van overouds, omtrent met dezelfste uitdrukkingen, in de Nederlanden gebruikt
zijn. In 't land van Bremen, bij voorbeeld, hoort men
nog het kindergebedeken dat hier geheel wel gekend is.
'S avonds als ik slapen Via,
Volgen mij zestien engeltjes na, enz...
Leese bet eerste jaar bl. 146.

Als men van die oorspronkelijke en eigenaardige volkpoeziên tegen komt in twee streken die zoo

verre van malkander afgelegen zijn en die onder
betrek van religie en van vroegere geschiedenisse
geheele en gansch verschillig zijn, maar dezelfste tale

oorspronkelijk heb ben , ware 't mog,elijk van t' houden
staan dat ze ter zelv(2r tijde en in dezelfste tale
ill die twee Landes ontloken hebben, of zou men
niet carder mod en peizen, met voile recht, dat ze
van 't cane land in 't ander ingebracht zijn geweest?
En is 't zoo, zouden ze ons eigendom niet zijn? 'k geloove dat er niemand aan en twijfelt.
Prof. M. H.

De oude en nieuwe in.schrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD en COMP., Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WESELIJIKS

N° 8

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

Omnis terra Zondag, tweede na
Drie Koningen. 't Evangelic is van de bruiloft die
gehouden wierd te Cana, in Gallileien, en de moeder
van Jesus was daar. En Jesus was ook ter bruiloft
genood, met zijne Discipelen. Doch, alzoo er wijn
ontbrak, zei de moeder Jesu tot Hem : zij en hebben
geenen wijn. Jesus zei tot haar Vrouwe vat zake is
dat Mij en U? Mijne ure en is nog niet gekomen.
Zijne Moeder zeide tot de dienaren : Doet al dat Hij
u zeggen zal. Nu, daar stonden zes steenen kruiken
gezet, volgens het gebruik dat de Joden hadden van
bun te wasschen, houdende elk twee of drie maten.
Jesus zeide tot hen : Vult de kruiken met water. En
zij vulden ze tot boven toe. Dan zeide Hij tot hen
Schept nu, en draagt het den tafelkoning. En zij
droegen 't. Als nu de tafelmeester het water dat wijn
geworden was geproefd had, gelijk hij niet en wist
ZONDAG, 20.

19 JANUARIJ 1867

van waar het kwam, — maar zijne dienaren wisten
't wet, die 't water geput hadden — zoo riep hij den
bruidegom en zeide tot hem : Alle man stelt eerst
den goeden wijn op tafel, en als zij wel gedronken
hebben, Jan stelt hij den slechteren, maar gij, gij
hebt den goeden wijn tot nu bewaard. Feestdag
van den Zoeten Name Jesus. Leest het 1 e jaar bl.
196, 212, en dit tweede jaar bl. 36.
God heeft den mensch gemaakt na zijn eigen
beeld en gelijkenisse, en gelijk den mensch, zoo
heeft hij alle dingen, in mate en manieren, doen zijn
eigen beeld dragen, ja 't beeld zijner drijeenigheid
ook. Zoo bijvoorbeeld, om, ter gelegentheid van den
feestdag van den Zoeten Name, van namen gedachten en zaken te spreken, die drie zijn een, en van
elkander afkomstig. De zake is den oorsprong van
't gedacht, en 't gedacht, met de zake waarvan het
voortskomt, is den oorsprong van het woord. Het
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gedacht is het beeld en de gelijkenisse van de zake,
en woord is bet beeld en de gelijkenisse van de
zake en 't gedacht te samen. Zoo God 't gedacht
begrijpt en de zake maakt, zoo begrijpt de mensch,
menschelijker wijze, 't gedacht, en spreekt het woord.
Het namen van zaken is iets dat den mensch toekomt,
het maakt deel van zijne taalbegaafdheid; is 't dat
de mensch Beene gemeene zaken maar zijns gelijken
of zijn eigen kind eenen name bij te zetten heeft zoo
doet hij zulks met eene zekere omstandigheid : het
naamgeven gold eene tweede geboorte en daar kwamen herinneringen tusschen van eenen verloren
staat van onnoozelheid en de hope op herwordinge
of wedergeboorte tot een ander leven.
Bij onze duitsche voorouders wierd het nieuwgeboren kind eerst op den school der aarde ontvangen, en zoo lange aIs het onafwasschen en ongespijsd
daar bleef liggen en kende men het arm schepsel
geen recht toe om te leven; het dooden was voor
geen nioord aanzien, het liever te vonderlinge leggen
hield men voor eene milddadigheid ten zijnen
opzichte. Wilde de vader wiens kind bet was dat
het zou opgroeien en leven, dan liet hij het hem ter
hand stellen of hij hief het zelve van den grond en
sprak zijnen name uit, het wierd afgewasschen en
met honing en melk gelaafd; dan had het kind bij
de heidenen een antler leven ontvangen en 't wierd
aanzien voor kwaad en strafbaar het te hinderer. In
't leven van Sint Ludiger staat er eene historie die dit
heidensch gebruik nog klaarder-voor oogen brengt
a Sint Ludigers grootmoeder was eene Vrieslandsche
heidene, en, omdat het heur kwalijk viel dat al heur
dochters kinderen meiskens waren, zoo besloot zij
heur kleenkind, pas geboren, om het leven te brengen, en het in eenen baker water te doen versmachten.
Twee slaven waren belast met dat feit te voltrekken,
en zij staken alree het kindeken in 't water te wege,
toen het schielijk bei zijne armkens open en -over
den boord van den eemer sloeg, en zoo eenen tijd
wederspertelend daar bleef hangen.
De gebuurnige kwam joist binnen, snapte het
dutsken uit den eemer en uit der harden van de
slaven, liep er mee t'haren huizewaard en deed het
een weinig zeem proeven, want, — zegt de !evens_
berichter erbij — een kind dooden, nadien dat het
iets geproefd had, was ongeoorlofd bij de heidenen.
De slaven liepen achter de gebuurvrouwe maar zij
toogde hun zonder vreeze het kind dat nog zijne
lipkens lekkende was van de gesmaakte zoetigheid.
Macrobius zegt dat bij de Romeinen de dies lus_
tricus, wanneer men de kinders eenen name gaf,
voor knechtjes hun negenste, voor meiskes hun
achtste dag was; de Persen brachten, korts na de
geboorte, bonne kinderen ten priester, die ze over

't vier des autaars hief, en ze wiesch met water,
terwijl de vader den name uitsprak ; in Indien,
iEthiopien, Ara hien hebben diergelijke waschingen,
besnijdingen, water- of bloeddoopsels plaats. De
besnijdenisse bij de Joden geschiedde op den achtsteii
dag na de goboorte, in de tegenwoordigheid van tien
getuigtn en enen ledigen stoel voor Elias, den voorlooper Christi; men ontstak twaalf keersen, met eene
groote dertienste, die 't lang leven bediedde dat men
het kind toewenschte, en de vader gaf den name;
aldus wierd Johannes benaamd, en, na de Joodsche
wet, ook de nieuwgeboren Messias. Immers u als de
acht dagen omme -waren » , zegt het heilig Evangelic,
dat het kind zou besneden worden,zoo wierd Zijn
name Jesus geheeten, gelijk Hij van den Engel geheeten was geweest, nog voor Zijne ontvangenisse. e In
gewonelijke omstandigheden gaf men het kind den
name van iet dat hem gunstig of voordeelig scheen;
zoo is Benjamin, noon der rechterhand, of lieveling,
te zeggen; Joseph is bijkomste; Johannes Gods genade; Thomas tweeling; $usanna lelie; Esther sterre;
later en wierden de namen niet meer nieuw gemaakt
en gegeven, maar ontleend, incest altijd aan 's kinds
grootvader : onze oudvlaamsche heidensche namen
getuigen van de zelfste gebruiken, zoo is Au shelm
Gods helm; Ansgar of Oscar Gods geerde of lance;
Alwin of Aloysius allemans vriend ; Baldwin, Boudwin, Bouten stoute vriend; Godsschalk Gods dienaar
Godwin en Godlief Gods vriend. De name Jesus, of
Jehoschua' in 't Hebreeuwsch, beteekent God zal vex
lossen, of Gods verlossinge, en was alree de name
geweest van twee verlossers der Hebreeuwen; de
eerste had Israel in 't land van beloften gevoerd, de
andere (Esdr. H. 2.) had eerst de Babylonische gevangenen weer in Palmstina gebracht; de derde en
de ware verlosser was Jesus Messias, Jesus Christus,
of de gezalfde des Heeren. Zoo geen een Paus ooit
Petrus voor name 'n neemt, zoo en behoorde de aanbiddelijke naam Jesu geen menschenkinderen gegeven te worden, 't is nogtans hetgene in Spanjen zeer
dikwijls gedaan wordt, en dat uit eerbiedigheid; zoo
zou ook uit eerbiedigheid het gebruik van sommige
lieden wel molten achter gelaten of te recht gebracht
worden, die bij elk onbeduidend voorval met den
uitroep a tjee! tjees! tjees menschen ! djeesekes Merria
djeesekes menschen tochs ! A gereed zitten; nog onverstandiger en onbetamelijker doen deze, die, zonder
recht of reden, en eilaas tusschen kanuen en glazen
dikwijls, den rechten name Christi Jesu als uitroep
van verwonderinge of grarnschap voor den dag
brengen, en zeggen Jesus Maria! Jesus Christus! »
zelfs adverbialiter hem gebruikende in spraken gelijk
deze: 't Is eeuwig Christus koud, A of diergelijke.
Verstandige christenen, neemt nu nog dat ze anders-
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zinc niet vele weerd en zijn, zouden dienen glorie te
dragen in Christus name, den oorsprong van hunnen
name, te eerbiedigen en te doen eerbiedigen, en, zoo
de Engelschen recht staan met ontdekten hoofde
wanneer men a God save the queen! God spaar' de
koninginne zingt, N\ a t en diende niet gedaan voor...
maar dat zij genoeg hier rond den heerd en onder
den mantel van de schouwe zoo men zegt.
Eertijds schreef men den name Jesus met gb,
even als gherueatem gi)eretnias enz., en alzoo wilde
men verschil maker tusschen i letterteeken, als in fa
en i klankteeken, als in ik; eer dat men de kunste
van drukken uitgevonden had was het waarlijk de
moeite weerd, van de geschriften, en de afschriften
bezonderlijk, te verkorten, om tijd te winner, 't
hof van Roomer heeft nog hedendaags zijne ambtelijke abreviatores of verkorters van de apostelike
brieven, zoo 't woord gbeoue, dat dikwijls voorkwam
wierd verkort geschreven, en eene sigle ervan gemaakt; men trok er namelijk hebreemscher wijze,
de klanken of vocalen uit, latende alleen de consonanten of letters staan, en aldus maakte men aliengerhand van Ebteue gljos, ohs; het verkortingsteeken
trok men door den hals van de lb dui en zoo
had men, zunder het te willen zelfs, een kruis boven
Naderhand heeft men beginner iri nieuwere
hoofdletters te schrijven IHS, en geen verkortingsteeken maar wel een afzonderlijk kruis er boven te
zetten. Nu, I en H zijn ook Grieksche letters, en
wel namelijk de twee eerste van den name 11120YE,
(iesous), daar zijn er die willen dat IHS van daar
komt, mits yerwisselinge van de in S, en die erIe,,tts
Hominum Salvator, Jesus verlosser der menschen,
van maker, maar waarom zoo oolijk zijn en 't
Grieksch hier te passe brengen, als 't geweten is dat
do Grieken tot heden toe den heiligen name verkort
aldus schrijven IC XC, en bezonderlijk dat Sint Bernardijn, de groote invoerder des naamteekens Jesu
en der devotie tot den zoeten name, loch geen Griek
en was, maar wel geboortig van Sienna, in 1380.
(1 jaar bl. 196.) Daarbij, het tafelken met den name
Jesu dat hij gebruikte bestaat nog to Rootnen, in de
kerke van Onze !,ieve Vrouwe in Ara Cali, op het
Capitolium. 't Is eene vierkante 'touter/ tafel, in iederen hock daarvan houdt een gekleede Engel het
tweede geschilderd vierkant, met vier halfronde nitsprongen daaraan tusschen de hoeken, die er
cone achtbladerige rooze van maker, te weten met
vier scherpe en vier ronde bladeren; midden daarin
is eerie ronde te zien, waaruit 44 rechte stralen en
12 kronkelende viervlammen schieten, de vlammen
edrien, naar de vier ronde bladeren, de stralen
t' alien kante gelijk uitschietende; in de ronde staan
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de letters g h e, gothiker wijze, of op zijn Sint Pieters
gemaakt, ieder van een kronkelend lint; door den
hals van de I) zit een dweerslint kruiswijs en aan beider ender ook kunstmatiglijk gekruld; rondom den
boord van den gebladerden vierhoek staat, al van
boven te beginnen : IN. NOMIME. IESV. OMNE.
GENV. FLECTATVR. CELEST I VM. TERRESTIVM.
(zoo, zonder R,) ET. INFERNORVM. Dat is te zeggen : Dat in den name Jesu alle knie buige, in den
Hemel, op der aarden, en onder der aarden. n Alzoo
op een Roomsch prentjen, dat ik zoo drukken, had
ik al inschrijvers genoeg om zulks te kunnen bekostigen : later, als 't God beliefs. Het prentjen heel
Vera copia dell' immagine del SSmo Nome di Gesn,
di cui si serviva S. Bernardino da Siena, e cite si
venera nella Chiesa di S. Maria in Aracceli, de' PP.
min. Osservanti 1854, d. : Ware aftrek van 't beeld
•

des heiligen namens Jesu, waarvan Sint Be'rnardyn
van Sienna hem bediende, en dat vereerd wordt in
de kerke van S. Maria in Ara Cali, van de paters
mineurs observantinen, 1854. » Dit prentjen wierd
mij door eenen vriend behandigd en hij wordt er

hier over bedankt.
Op 't erode zijner predication, toogde Sint Bernardijn dit hooter tafelken aan zijne toehoorders,
hen vermanende om met gebogene knien den Verlosser der menschen te aanbidden en te lover; seen wonder of hij bij duizende zondaars hierdoor bekeerde.
Uit 't gene ik kome te zeggen is 't gemakkelijk
te vatten waarom Sint Bernardijn doorgaans verbeeld wordt, in zijn hand dragende Jesus naamtee-

ken, met stralen daarromdom.
Terwij1 Sint Bernardijn op reize was om de
kloosters van 't Order van Sint Franciscus te bezoeken en er den regal in zijne eerste strengheid te
doen herleven, zoo kw-am hij ook naar Brugge, waar
toen ter tijd een verrnaard Convent stond van Minderbroeders, Fleremeurs of Frere-Mineurs, zoo de
menschen ze noemden, gelegen ter plaetse waar nu
de Botanike Hof is. Daar bleef Sint Bernardijn eenige

dagen, en onder ander gaf hij zijnen zegen over eenen waterput, waaruit men seders dies van alle kanten kwarn water drinker, om van de koortsen verlost of er bevrijd te blijven.
Sint Ignatius Loyola, de stichter der Societeit
Jesu of van de desuiten, die ook tot drij maal toe te
Brugge geweest is, zoo als wij zullen zien, 31 Julij
aanstaande, koos voor wapen van zijn Order het
naamteeken Jesu met de drij nagels van 't Kruis
Christi daaronder en gouden stralen op hemelblauw
veld romdom. Wilt er iemand op letter, zoo zal hij
den Zoeten Naam zien staan van boven op den Bevel
van Sinte , Walburge, te Brugge, eertijds de Jesuitenkerke, als Dot, afgeliapt door do franschen, boven de
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twee kleene zijdeuren, die den ingang van 't klooster
uitmaakten, en boven eene groote poorte, neffens
den Athenëe, die het oud en wijdvermaard Collegie
was der eerweerde Paters, nog in groote letters op den
westgevel van hunne tegenwoordige residentie daarnabij.
Daar zijn nog heiligen die het naamteeken Jesu
of de heilige Sigle voor kenmerk dragen, onder andere Sint Jan Capistran, 4 e jaar bl. 280; Sint Jacob
della Marca; Z. Henricus Sceussen of Suso; Sint Ignatius martelaar; Sint Jan Columbinus; Sinte Vincentius Ferrer; Sinte Monica, enz. Sint Hermengild
draagt eene andere heilige Sigle, te weten de Chrisma
A 4 0

van Constantinus, dat is de eerste en de laatste letter
van den griekschen ABC, met X en P, dat is Ch en
en R gerkruist, of het Christus teeken daartusschen,
alsof men zeide : Christus de eerste en de laatste, of
het Begin en het Einde, zoo Hij bij Sint Jan het,
in zijne openbaringe.
Daar is nog een ander sigle of letterteeken van
den name Jesus, dat onlangs uitgeleid is door dien
onvermoeibaren ridder de Rossi, den bespeurder
van zooveel onderaardsche oudheden te Roomen.
Hij bewijst dat in de eerste drie eeuwen van vervolginge de christenen in hunne bedekte geheemsprake
zouden gezeid hebben, bijvoorbeeld : • Brengt mij
den Visch » om te beteekenen : « Brengt mij de heilige communie, » en, als 't op 't schrijven aankwam,
Jan teekenden zij simpelijk eenen visch en dit had
de zelfste bediedenisse. Ja, men ziet in de catacomben
't laatste avondmaal verbeeld door twaalf persoonen,
en een in 't midden, die eene hostie en eenen Visch
in de hand houdt, diet heilig sacrament des lichaams
ende bloeds onzes Heeren beteekent. bit wordt aldus uitgeleid : De Roomsche christenen spraken toen
veeltijds grieksch , zoo wij nu bier fransch spreken,
en visch in 't grieksch is IXOTZ (ichthus); nu, dat zijn
juist de eerste letters der vijf grieksche woorden
Inclov; Xpi;To .. ; 06.ou Tioc 2carnp, die beteekenen : Jesus
Christus Gods Zoon Zaligmaker; zoo, maaltijd houden met den Visch, 't zij gezeid of geschilderd,
beteekende in die beslotene tijden, ter heilige tafel
naderen of te communie Haan, en het Vischteeken
beteekende Christus. Zoo wierd het mogelijk christen te zijn in handel en wandel te Roomen, zonder groot gevaar te loopen van ontdekt en gestraft
te worden, want bij dit teeken hadden zij er nog
veel andere.
Reeds in 1530, vergunde Clemens viii aan de
Franciscanen de getijden van den Zoeten Naam te
mogen lezen, en in 7643, stond Gregorius xv 't zelfste
voorecht toe aan de Karthuizers. Later, ten Jare 4124

is door Innocentius xi'', op verzoek van Keizer Karel
vi, de Feestdag van den aanbiddelijken Name algemeen gemaakt voor geheel de katholike Kerke, en
op dezen den tweeden Zondag na Driekoningen
gesteld.
Eertijds bestond er in den zuid ommegang van
Sint Salvators, te Brugge, eene kapelle van den Zoeten Naam Jesus, palende aan de sacristie en aan Sint
Blasius, nu Sinte Barbara's kapelle. Vroeger was zij
toegewijd aan Sint Maurus, en ten dienste der Loodgieters, die ze afstonden aan 't kerkbestier van Jesuskappelle, en omtrent dien tijd wierd er een nieuwe
autaar in opgericht door het Broederschap van den
Zoeten Name, dat men in gemelde kerke instelde
rond 1757, en dat nog in vollen bloei is. Sedert lange
is deze autaar, en daarmee de kapelle verdwenen.
In den noordbeuk van Sint Gillis, te Brugge,
stond er ook op 't einde van de laatste eeuwe, een
autaar van den Zoeten Name. 't Was aan dien autaar
dat de Dobbeerders, die 't spaansch leer bevrochten
waarmee men de kamers behong, hunne diensten
deden, van in 't jaar 4477. Zy verlieten hem in
1580, om reden dat het getal der leden van het
ambacht door de uitwijkinge van dag tot dag verminderde.
In de oude tijden plachten de menschen het
naamteeken Jesu boven de buitendeure van shun
huis te zetten, met het jaargetal van den bouw daar
neffens. Over eenige jaren bestonden er nog vele
zulke huizen in Vlaanderen, en, voor mijn deel, heb
ik er menige gezien, onder andere te Wervick. In de
Lei-strafe aldaar op den voorgevel van een huis
staat de naam Jesus kunstig in 't steen - gekapt, en
te Brugge staat het zelfste teeken nog altijd boven
De Moors drukkerije .den zoeten Name. 't Was over
honderd jaar een kuipers Winkel, ook onder dien
name en teeken bekend, sedert is het altijd de drukkerij van De Moor, ja van Cornelis De Moor geweest,
en was wel gelegen, nabij den uitgang van de Heeren
van Sint Donaas capitel en 't bisschoppelijk hof. In
den franschen tijd kwamen de soldaten der republike aldaar en dreegden Jesus Name van den hoek
te schieten, daarom wierd hij geweerd en binnen
gesteld, tot dat, met de stralen der weergekomen
vrijheid, ook de Brugsche godvruchtigheid en De
Moor's heilig winkelteeken voor den dag kwamen, zoo
nu nog te zien is. De name Jesus wordt ook vele
op den « proever » van de boter geprent.
Voor toemate en slot een oud rijmgebed, dat
menig een met blijdschap zal verkennen
Jesu, mijn alderliefste lief,
1k Schenk u mijn herte tot een brief,
Schrijft daarin al dat U beheft,
En gebruikt het geheel tot Uw gerief !
D
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MAANDAG, 21. Sinte Agnes; leest het l e jaar, bl.
57, en 't volgend Agniesliedtje
Hoe ziet 't aanschijn dus blijmoedig,
Van de reenste maagd Agniet?
Waarheen gaat ze toch zoo spoedig,
Midden door 't gemeen verdriet?
Strooit roo roozen, lelieblaèn,
Agnes zal ter bruiloft gaan.

Bruiloft die de grootste Koning,
Voor een kort bezuurd verbeid,
In zijn hemelrijksche woning,
Zijn vriendinne heeft bereid.
De eèlste maged was verwezen,
Om haar Bruigoms wil, ten zweerd;
Groote en kleene zag men vreezen,
Zij alleen ging onverveerd.
't Weendede al dat daar passeerde
Over straat, en zag 't schavot,
Zij alleen ging, triumpheerde,
Over haar getrokken lot.
Nooit en zag men bruid zoo trachten
Naar 't verlangde bruiloftsbed,
Als dat reene lamken jachten
Naar de dood voor Christi wet.
Jesu, Heer, 'k en ben 't niet weerdig,
Och hoe kom ik aan 't geluk !
Nu, scherprechter, maakt u veerdig:
Waartoe dient dit lang verruk?
Ach, hoe was de beul te moede!
Ach, hoe rilden hem de leèn!
Eer hij 't halsje dorst bebloeden,
Eer hij 't hoofdje kreeg beneèn !
De arme man bestond te baren,i
Met veel schrikkelijk gelaats ,
Om het mèisjen te vervaren,
Maar, eilaas ! 't en had Been plaats.
Zal ik dan mijn sabel scheerden !
Zal mijn hand dan zijn zoo stout!
Op een p als van zulk een weerde,
Min als dertien jaren oud?
i Agnes, hoort gij hoe de menschen
Hier romdom, uit goeder deugd,
Naar uw echt en leven wenschen?
Spaart toch uw geblomde jeugd ! I
• Zwijgt, gij raadt ter kwader . trouwen,
« Pit waar al te onbeleefd
i Met dien Bruigom wilt ik houen,
I Die mij eerst verkoren heeft ! )
I Dorst gebaren, verdreegen.
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• Doet uw ambt! Waar is de degen,
• Die mij, door een korte dood,
• Al te opgehoopten zegen
a Storten zal in d'open school ? )
HiermOe stond ze, bad, en boog ze
Onder 't zweerd het teère vleisch
't Hoofd vie" af, maar opwaards vloog ze,
Met de ziel naar Gods paleis.
Strooit H) roozen,lelieblaen
Agnes heeft den strijd voldaan !
ANNA BUNS,

Begijntje.

22.
23. Te Toledo in Spanjen, Sint Hildefons, die om zijne wondere zuiverheid van leven
en zijne verdediging van de onbevletke ontvangenis
van de heilige Maegd een allerwitste kleed ontving,
en vermaard* om zijne heiligheid naar den hemel
ging.
DONDERDAG, 24 Sint Timotheus.
VRIJDAG, 25 Sint Pauwels bekeeringe, 35.
ZATERDAG, 26 Sinte Paula, Roomsche wednwe,
overleden te Bethlehem, 404.
DIJSENDAG,

WOENSDAG,

.1■• ■■•••

UITSTAP IN DE WARANDE
DE TROGON RESPLENDENS

Die ooit de veroveringe van Mexico gelezen
heeft moet onthouden hebben dat de keizer, of opperhoofd des rijks, onder andere kostelijkheden, twee
paleizen hadde, 't eene voor viervoetige dieren,'t andere voor vogels. Over het vogelpaleis stonden 300
dienaars,waarvan de eene belast waren met het voedsel der gepluimde inwoonders, de andere met de
eiers en het broeden, de andere met de zieken, en
eindelijk ook sommige met het tijdelijk uittrekken
van de voortreffelijke pluimen van dat bonze vogelyolk. Onder de vogels Wier pluimen voor de kostelijkste aanzien waren stonden de Trogons, of, op zijn
Mexicaansch, de Couroucous aan 't hoofd; immers
zij droegen de langste veders om op den hoed en de
schoonste om er ingeleide schilderijen of mexicaansch
musijfwerk van te maker. De couroucou of zoo de
geleerden zeggen, in 't grieksch, trogon, de ureter,
slacht meest van den papegaai en van den houtspicht;
zijne klauwen staan paarwijze, twee al achter en
twee al vooren; als hij broedensgezind is schart hij
een put in het mul dat fevers in de Nolte van eenen
boom door de miter vergaderd ligt, en hij legit daar
drie Witte eiers in, die later vier moedernaakte; dikhoofdde, leelijke jonkskens worden; allengskens krijgen zij -boven groene, onder grijsde pluimen, de
eene nauwelijks Langer als de andere, maar wanneer
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zij naderhand, de mannekens bezonderlijk, tot hun
vollen wasdom komen, zoo wordt hunne bovenste
vederdrIcht metaalwendig groen en de onderste van
't allerfijnste scharlaken; daarbij schieten de steert-

veders deter heetlandvogelsligt, daartoe en is geen
schilder bekwaam, dat is het work van Hem alleen
die alles gemaakt heeft na het evenbeeld van Zijne
eigene alover treffende schoonheid,
c. c,

VAN KA DIE TOOVERDE

Ka wist al genoeg, en, met eene rappigheid van
verstaan, die heur eigen was, had zij al 't gene zij
vernomen had en van te vooren wist aaneen gemaakt,
tot een geheel, waarvan de leelijkheid haar onverdragelijk was. En zou er zulk eene zonde in heur
vaders herte blijven, dien zij zoo heminde i
a Neen! » antwoordde zij in heur eigen zelven.
En met Bien 41 Neen » en eenen spijtigen wrong
van haar schoon gepareerd jonkvrouwhoofdeken,
draaide zij den appel, en stak de deure open, van
papa's cornptoir.

Mijnheere van 't kasteel keek on' to zien wie
daar was, maar met eenen blik, eenen blik...
Kaatje deinsde terug van verschot, en, eerselende, doow het, zonder te willen, de deure weere toe.
Nu en kon het er niet weer van tusschen : spreken
moest het wel.
Esther stond voor Assuerus : Ka die tooveren
kon voor Karen ongelukkigen vader. En hoe zij
tooverde dat zult gij gaan hooren.
t Wel ! » zeide ley, c meisken met eenen zwaren zucht over zijn aanzicht vrijvende, als om zijne
zwarte gedachten weg te vrijven, « Ka ! is 't tijd ?
Ka was bijgekomen en zat geknield neffens vaders leunstoel, spelende met zijne hand, Neen 't )
zei ze, .papa, tijd en is 't nog niet, papa, maar 't is
dat ik u geern een woordeken had gesproken, mag
ik wel, en ga-je niet kwaad zijn op me, Papa?
4 Wat zeg-je daar, Ka? kwaad zijn op je? Ben
ik nog kwaad geweest op u, myn kind ?
d Ja-maar, 't en is dat niet, papa, neen-je, nooit,
en ik en hebbe mij ook nog nooit met awe zaken
bemoeid, he papa? Maar nu ga ik van eentwat spreken en ge gaat kwaad zijn, vreeze ik, papa!
Papa en zei niets.
« Is dat waar, papa, dat Karel Veughelaere,
Betjes vader, moet verhuizen Maandag avond ? Och
vadertje toch, dat en kan niet zijn! Gij en zult dat
niet doen, arme schamele lien op strafe smijteri, in 't
herteputje van den Winter, en wijlieden Kier weeldig zijn, en feeste houdeii, en Kerstdag!..»
Zij ding nog spreken, maar....
i Hoort e keer, D zei vader, in 't vlaamsch nu,
want hij wierd kwaad, a hoort e keer, hoort e keer,
Katharina, dat en kan niet zijn, gij en meugt u daarmee met moeien; papa weet best vat hij doen moet.
Hoort : zwijgt daarvan
D ,
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pluimen, prachtiglijk gebogen, nederwaards, tot op
eene langde van twee voet en half en meer.De Trogons en vliegen maar 's ^ orgens vroeg en 's avonds
als het begint te aveluchten en te dumsteren; dan
snappen zij het voorbijvliegend ongedierte in hunnen wijden geschaardden bek, en roepen droefgeestig genoeg altijd maar pi-o, pi-o. De prente die hierbij staat verbeeldt de uitwendige gedaante van den
Trogon, den glans na te maken die op de kostelijke

b .
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« Och vader, mad ik nog wat zeggen, daar niet
van, maar van wat anders: 't is kerstnacht te wege,
doet 't niet, papa, om Christi willen en Maria, de
Moeder Gods, die op van den nacht.... papa, laat u
gezeggen! Is er wel ievers eene op de wereld die u
liever ziet als ik, en gij mij de dood aan doen, en ik
geheel mijn leven Lang moeten peizen dat ge gij, och
vadertje Loch ! zulk een dingen gedaen hebt !
Mijnheere van 't kasteel en sprak noch fransch
noch vlaamsch meer, maar hij zag schrikkelijk.
« Ach L.. en als Moeder leefde dat en gebeurde
Coen alzoo niet, gij en zoudt het haer niet ontzeid
hebben dat ik u vrage, doet gij, papa? hewel, en gij
zegt zoo dikwijls dat Ka gansch heure moeder is...
kijkt vader, kijkt een keer naar mij, doet het, believe
't u, en ziet hoe dat ik hier op mijne knien kruipe en
schoone spreke, voor u papa! Ach, hoe schoone gaan
die arme kleentjes bidden, met hunne handjes te samen, voor u papa, op dat gij Lange moogt leven en
zalig sterven, zonder last noch vermaledidinge van
den armen op uwe ziele, papa! Och vader, believe
't u ! »
Zij en kon niet meer.
En mijnheere van 't kasteel en kon ook niet
meer.
Ze waren alle twee 't enden; hij, t' enden zijnen
versteenden hoogmoed, onder de omhelzingen van
zijn kind; zij t' enden hare krachten te wege, en om
in onmacht te vallen op haren vader zijnen hals,
want zij was recht gestaan om hem te omhelzen.
't Is al stilzwijgendheid rondom in 't comptoir.
De a:schen valt stillekens van de halfverbrande
kloofschieren in den heerd; de Lampe Brandt en een
geeft geenen flikker; de portraiten aan den wand en
verkijken geen ooze van dit wonderlijk spel.
't Is lijk Israel die tegen den Engel vecht, en die
zijnen we'érstand voelt ontzenuwen, en die eindelijk
nederzinkt onder eene hemelsche benedictie.
« Daar !'t Is gedaan, Ka ! doet dat ge wilt » zegt
hij, en hij springt weg, en op zijne knien, om in een
hoek van zijnen leunstoel te gaan lib ;en luide weenen en snikken.
« Goeden God ! goeden God! » roept hij « Wat
heb ik gezondigd ! gezondigd ! gezondigd ! )
't En was geen twee stonden nadien als Ka
binnen hare kamer sprong, heuren grootsten shawl
vatte en hem overharewitte kleeren sloeg, Betje riep,
en om voorraed zond, eenen grooten pander vol,
en de 'trappe nafstormde, ter deuren uit, naar buitenwaard.
« Kom ! Betje, naar vaders, kind, haast u.
En de snee kraakte en kriekte wederom, en in
menige diepe kloefprente van Karel Veughelaerens
tordt do fijn gebotijnde dansvoet van Kaatje van 't
I)
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kasteel, en in menigen stap van Karels vrouwe staple
de blijde snelvoet van hare dochter. De sterren
stonden altemale uit, en de hemelsche geesten, nog
hooger als de sterren, loofden God om dat er goed
geschiedende was op de droeve wereld: en 't docht
Kaatje, als of ze zingen hoorde : « Glorie zij in den
allerhoogsten aan God, en vrede, vrede... »
« Wij zijnder ! » zei Betje.
En zij waren dicht bij Karel Veugelaers scheurdeure; « vreder vrede ! zone Kaatjes herte binnen
in hem, « aan de menschen die van goede wille zijn!
Vrede, vrede! en daar en was geen vrede, want daar
de zoon van Satan is, hoe kon daar vrede zijn?
Hoe de zoon van Satan?
Ja! Daar was daar onder die schamele lieden,
die in de schure in 't donker zaten, een half geleerd
gelukzoeker, die in Vrankrijk, die overal geweest
hadde, een rollende steer zonder mos daaraan, zoo
er hedendaags vele loopen; die genoeg kon schrijven
om eenen brandbrief op te stellen; die bij den troupe
zijn soldaten vlaamsch - geleerd en slechte boeken
gelezen had, en die nu, in zijnen ouden dag, in 't
gehuchte op alle manieren zocht aan 't rosteel te geraken; die veins, Jan Schaap was zijn name, zat bij
Karel en zijne gebuurs binnen, en hij redevoerde als
volgt:
« 'k you wel weten, Karel! » zeide hij « van mij
te later uhhongeren van die kasteelheeren en wegschoppen lijk nen bond; ik, dat kon nog zijn, maar
gij, Jan, en gij, Pier, en gij, Karel, bezonderliik, wat
heb-je gij hem misdaan of ooit in den weg geleid ?
En waar hebben ze't gehaald, de rijke, en wat zijn
ze meer als ik en gij? Recht voor recht, kop voor kop,
man ; de koningen en de keizers doen wel zoo veel
arme jongens dood schieten, voor min als dat! Hoe!
dien °peter van de arme menschen, dien Holofernes!
Was Judith Beene heilige, en zoudt ge gij Mietje kunnen zien sterven en weten dat het liegt aan dien schelm
daar? Eene once lood en 't is gedaan! Als hij ievers
achter zijne hazer loopt, die even zoo min hem misdaan hebben als ik en gij. Ja wel, ik verhuisde morgen, maar, eer ik van hier trok lei ik hem te Braden
in zijn nest. Geeft mij uwe hand, gijlieden daar, belooft dat gij zult zwijgen, en ik doe het ! Wat zegt ge?
« Gij Jan,? «
6 En gij Pe? »
« En gij ? »
Geer een en had nog de schrikkelijke hana
geweigerd, en 't was nu Karel zijn keer; Karel, met
vrouwe en kinders, Karel die over eene are of twee
van de trapper was komen gesukkeld, en die 't nog
hoorde in zijn bedwelmd hoofd ruischen: 6 Ga weg! •
« Ga .weg ! » zeide hij ook inwendig tegen den
boozer Satan, maar hij en ging niet.
D
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« En gij Karel ? » sprak de moordenaar.
« Ai Heere ! • antwoordde Karel tot drie maal toe,
« Ai Heere Jesus ! op uwen heiligen kerstnacht, zendt
mij toch uwen Engel of laat mij liever sterven.
En de deure sprong open, gelijk hij dat zei, en
in de duistere schure waar ze vergaderd zaten huppelde, zoo Licht als de maneschijn die op haar hoofd
blonk, Ka de Kasteeljonkvrouwe.
« Is Karel Veughelaere hier? »
Geer een die sprak; ze lager al op hunne knien.
Is Karel Veughelaere hier? » vroeg eenetweede
stemme, wat platter van uitsprake. Maar daar en
kwam geene antwoorde: de tongen waren aan de verhemelten gegroeid.
« Is Karel Veughelaere bier, laat het hem zeggen! » zei het vertoog eene derde maal, « want ik
hebbe goed nieuws voor hem. »
Met dat woord had de stemme der jonkvrouwe
eindelijk den schrik weggetooverd van die arme lieden, en zij kwamen een voor een tot herkenning van
den Engel van vrede die voor lun stond.
« Hoort ! zei Ka, « Dat en was vaders laatste
woord niet, als hij u wegzond, Karel, zijn laatste
woord is vrede, man, en dat gij blijven zult, al te
male; dat heeft hij mij gezeid, en al dat ik doe is
wel, zoo gij zult te naaste weke naar 't kasteel komen,
en, als 't God wil, eenen nieuwen pacht maken.
God zij gedankt ! zei Karel, ,en gij ook,
mijne edelmoedige jonkvrouwe, want ik was t' enden
alle straten en buiten rand. g Dank u ! dank u ! •
hoorde men hier en daar, en « God Toone 't u, jonkvrouwe! • en zulke uitspraken al, waaraan Ka een
einde maakte met naar Karels vrouwe te vragen,
maar eer zij antwoorde hadde lag Betje aan den hals
van zijnen vader, wenschte hem duizendmaal veel
geluks en proficiat, en 't en was niet houdelijk van
blijdschap. Hoe ze er kwamen ze'n wisten 't niet, maar
ze gerochten bij moeders arme slaapstede, waar eerst
alles ontbrak, maar waar, in min tijd als ik er be.hoeve om dit te schrijven, door de milddadige tooverije dier twee nachtwandelende geesten, welhaast
hope, troost en tevredentheid weer hersteld wares.
En Ka die tooverde vertrok met heur gezelschap.
En de salons zaten vol. , En waar zou Ka toch
blijven ? * Ka de perel van 't kasteel, die wel anderszins had kunnen tooveren als zij gedaan had. Ka
sloes de kroken uit hare kleederen, en kwam oodmoedig de verplichte ontschuldinge vragen, om hare
afwezendheid, en wanneer zij bij haren vader kwam,
zoo was hij twee maal preusch : eens over zijne
dochter en over hare eenvoudige grootmoedigheid,
en eens over zijn eigen zelven, want hij had ietsgroots
gedaan : zijnen trots overwonnen en een goed werk
verricht.
D

a

X.

D

C
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Ja ! daar zijn er die tooveren kunnen op deze
wereld en wonderer doen is 't dat zij willen. 'n Snapt
die tooverroede der christelijke weldadigheid uit
de harden uwer kinderen niet, o kwalijk beraden
wereldwijsheid : menig schat ligt nog verborgen dien
zij vinden moet, menig lood dat goud zal worden
op haar aanraken, menige wonde bloedt die heelbaar is door haren tik, en menig vreugdenblomme
moet ontspringen
Daar waar zij, bij geval,
Den grond genaken zal.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Keizer Augustus was een spotvogel : Als hij
hoorde hoe Herodes al de minderjarige kinderen in
Bethlehem vermoord hadde, en zijne eigene zoons
daarbij : g 't Is beter, » zei Augustus, op zijn Grieks,
Herodes hus (zwijn) als Herodes huios (zoos) zijn. •
Immers de Joden en dierven geene zwijns kwaad
doen of genaken.
............

Satan zei tegen ors Heere : t Ik zal de wereld
verpletteren en al de menschen met den donder ! —
« En ik zei Ons Heere zal 't Hemelsch vier vooren
zenden, dat ze zeere hun kruise maken eer gij ze schaden kunt. » seders dien weOrlicht het altijd eer dat
de donder slaat zegt men.
De wortels en dragen de vruchten niet, maar
wel de branken, zoo houdt op van boffen op uwe
voorvaders, gij die zelf niets weerd en zijt.
En, laat uw herte niet vage liggen, maar zaait
er iets in of 't zal uw zielke gedinken.
Kleenhert is benauwd eer 't nood doet,
Geenhert is benauwd als 't nood doet,
Koenhert is benauwd als 't nood gedaan heeft.
• ■■•••••

Water is kloek : het draagt de schepen.
Weet gij hoe zeere Jan Traagbeen wel loops, als
hij neerstig is? — Zoo zeere als een bond hooi tegen
wind.
.
Tikt aan een ijdele ton ton ton,
Ze rolt, ze bolt, ze bommelt;
Volt ze tot aan den bom bom horn,
Ze 'n. spreekt niet als ge er op trommelt.
Die wijs is heeft, al vast,
Mijn tonnes toegepast.
..........

G. G.

De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. win als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD en COMP., Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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ROD DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 9

TWEEDE JAAR,

DAGWISZER

Adorate Zondag, derde na Drie
Koningen. Leest het 1 e jaar, bl. 57. — De gelukzalige Johannes Wasten ensis, of van Waasten, Bisschop
van Teerenburg.
Johannes kwam ter wereld, omtrent het jaar
4040, te Waasten, een dorp in Westvlaanderen, op
de Leie, tusschen Iper en Rijssel. Wilhem en Phagala,
zijne ouders, deden hunne uiterste beste om hem
wel op te brengen en zonden hem naar schole in
Vrankryk bij de vermaardste meesters van dien tijd.
Als Johannes zijne studien voltrokken hadde, zoo
ging hij wonen tot Rijssel, en wierd er aanveerd
onder de geestelijkheid in de Collegiate kerke van
Sint Pieters, die korts te vooren gesticht was door
Baldewin V, grave van Vlaanderen. De levenswijze
aldaar en kwam niet genoegzaam overeen met zijne
betrachtinge naar hoogere volmaaktheid, en daarom
ZONDAAG, 27.

26

JANUARIJ 1867

vertrok Johannes naar de abdije van Sint Eloy's
berg, op drie milen afstand van Atrecht, en ontving er het habijt van de kaneuniken regulier van
Sint Augustinus. Daar leidde hij een hemelsch leven,
verhopende zijne dagen in de eenzaaamheid te mogen slijten ; doch hij was demist. Bisschop Lambert,
van Atrecht, die Johannes uitstekende deugd en
geleerdheid naer behooren wist te schatten, koos
hem, tegen wil en dank, tot Aartsdiaken van zijne
kathedrale kerke, en eenige jaren later, in 1099
wierd onze gelukzalige, nog Been priester zijnde,
Bisschop benoemd van Teerenburg, welk bisdom
alsdan in den ellendigsten staat was.
Teerenburg, Tharenburg, Teruane, Terouane,
was eene aloude bisschoppelijke stad, in Artoys,
i,
die Keizer Karel V, om hare gedurige oproerigheid
en trouweloosheden, ten gronde toe vernietigde, in
't jaar 1553, zoo als 't volgende jaarschrift getuigt :
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De Lea NorInl, dat is: De Morinen verdelgd. De
Morinen waren eel?. volksstam die, ten tijde van de
Romeinen, deze streke, bewoonden. Als Philips II
de nieuwe bisdommen oprechtte in de Nederlanden,
ten jare 1559, diende 't oud bisdom van Teerenburg
ten grooten deele, om er twee andere van te waken,
dit van Sint Omaars en dit van Iper. Er bestaat over
't bisdom van Teerenburg een geleerd werk, in drie
boekdeelen, geschreven in 1639, 1647 en 1654, door
Pater Jacobus Malbrancq, der Societeit Jesu, ander
den titel van : De Morinis et Morinorum rebus, 't is te
zeggen: Historie van de Morinen en van 't gene dat
ben aangaat. Die boeken, voornamelyk de laatste,
zijn zoo zeldzaam geworden, dat, als zij te koope
korner], men er tot drie honderd franks vooren
betaalt.
Johannes wierd priester gewijd door Lambertu‘
van Atrecht, op den 4 Junij 1099, en op den 17 der
volgende maand, ontving hij te Rhiemen de bisschoppelijke zalvinge, uit handen van Aartsbisschop
Mannases. Nauwelijks had hij zijne intrede gedaan
of by sloeg moedig de hand aen 't werk om de misbruiken uit te roeien, die tangs alle kanten ingeslopen
waren. Voorstaander der kerkelijke regertucht, Wilde
hij dat al zijne geestelijken ze stiptelyk zouden anderhouden. Bemerkt hebbende dat er te Iper eenige
priesters waren die wat beter hadden moeten Leven,
stelde hij ze of van hunne bedieninge, en, op verzoek van de burgers, belastte hij eenen deugdzamen
man, Geeraart genaamd, met de kerken van Sint
Maarten en van Sint Pieter te bestieren.
De zalige Johannes stichtte verscheide kloosters,
zot voor mans als voor vrouwen, en hervormde er
een groot getal andere, die reeds bestonden, gelijk
de abdije van Eversham, in 't Veurensche, en die
van Loo, bij Dixmude. In 't jaar 1099, wijdde hij
de kerke van deze laatste abdije, die naderhand
herbouwd wierd, ter uitzonderinge van den schoonen
torre die heden nog bestaat. Onder de archiven der
voormalige abdije van Loo, die bewaard warden in
het groot seminarie te Brugge, vindt men eenen
chaarter, gedagteekend van 't jaar 1100, waarbij
Johannes van Waasten de stichtinge goedkeurt en
bekrachtigt van dit klooster, op voorwaarde dat de
paters jaarlijks en ten eeuwige dage vijf stuivers
zullen betalen aan de bisschoppen van Teerenburg,
ten teeken hunner afhankelijkheid ; hij verleent hun,
door 't zelve stuk, 't recht van eenen Proost te kiezen,
om ze te bestieren.
In 1106, wijdde Johannes de kerke van de
abdije van Sint Berlins, en in H23 de kerke van
de abdije van Nonnenbossche, eertijds gelegen aan
den Oostkant der stad Iper, bij 't gehuchte nu
genoemd Het liooge, en verplaatst binnen gezeide

stad, op 't einde van de jaren 1500. In 1123, maakte
hij eene abdije van 't klooster van Dunen, 't welke,
ten jare H07, bij Veurne, omtrent de zeeduinen,
gesticht was, door Ligerius, religieus van 't order
van Sint Benedictus, en hij benoemde dien heiligen
man tot eersten abt van 't klooster. Die abdije nam
zoodanig toe, dat men er, in 't midden van de jaren
4200, binst de regeringe van Niklaeis van Belle, 120
choorpaters telde, en 248 leekebroeders, die de
kerke en 't klooster opmaakten, de landen uit de zee
dijkten en beploegden, en alle slash van ambachten
uitoefenden.
Vermits Johannes, als een ware bisschop, 't
kwaad, overal waar hij 't vond, bevocht en trachtte
te niet te doen, zoo en is 't niet te verwonderen dat
hij vele en machtige . vijanden heeft tegen gekomen.
Zoo verre ging hunne boosheid, dat zij hem meer als
eens zochten te vermoorden, en ware 't niet geweest
van Gods almogende tusschenkomste, ongetwijfeld
zoude hij er het Leven bij verloren hebben. Omtrent
vijftien jaar voor zijne dood, was Johannes naar
Merckem gegaan, een dorp tusschen Iper en Dixmude, om er 't heilig vormsel te bedienen en een
kerkhof te wijden. Bij de kerke stond er een versterkt
kasteel, omringd van eenen diepen wal, waarover
eene brut lag; daar was 't dat de heere van Merckem
woonde en dat de bisschop herbergde. Na de vorminge keerde Johannes Weller naar 't kasteel, maar
ondertusschen hadden zijne vijanden de brugge
los geleid, en als hij nu te midden daarop was, met
eene menigte yolks voor en achter, zoo viel ze al met
een keer in; bisschop, yolk, planken en staken, alles
lag in 't water, en ziet, in plaatse van te verongelukken, al die menschen, Been een uitgenomen, gerochten daaruit, frisch en gezond, en zonder de minste
kwetsure.
Johannes had eenen dapperen beschermer in
Karel den goede, grave van Vlaanderen ; ongelukkiglijk wierd die brave prince zelve vermoord, en de
bisschop van Teerenburg stortte bittere tranen over
't verhes van een zoo dierbaren vriend. Op zijn bevel
en ten deele zeker om hem te troosten, schreef een
kaneunik zijner kathedrale, Walter genaemd, 't Leven
van Karel den goede, en droeg het op aan zijnen
bedroefden bisschop.
Eindelijk, na dat hij, dertig jaar en zes maanden, zijn bisdom met den grootsten ijver bestierd
hadde, zoo stierf de gelukzalige Johannes van Waesten, op den 27 Januarij 1130, en hij wierd begraven
in de kathedrale van Teerenburg, achter den autaar
van Onze Lieve Vrouwe, in 't bijwezen der bisschoppen van Amiens en van Atrecht, die den dienst
gedaan hadden, als ook van een groot getal abten
en edellieden en van eene groote menigte yolks.
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De zalige Johannes wordt gewonelijk verbeeld
in zijn bisschoppelijk gewaad, met eenen geesel in
der hand, om te kennen te ;even dat hij de herstelder
en strenge verdediger is geweest van de kerkelijke
regeltucht. Zoo staat hij in den choor van Sint
Maartens, te Iper. — 27 Januarij 1833, Zijne Hoogweerd. Franciscus Renatus Boussen, geboortig van
Veurne, te vooren Secretaris van Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop van Gent en Kaneunik titularis
van Sint Baafs, wordt in de kerke van Sint Salvators,
te Brugge, Bisschop gewijd van Ptolemais in partibus
infidel ium, door zijne Hoogweerdigheid Engelbertus
Sterckx, Aartsbisschop van Mechelen, bijgestaan
van Johannes Josephus Delplanck, Bisschop van
Doornijk, en van Johannes Franciscus van de Velde,
Bisschop van Gent. Ter zelver tijde wordt F. R.
Boussen als bestierder aangesteld van het toekomende bisdom van Brugge; op den 23 Julij 1834
benoemt hem Zijne Heiligheid Gregorius XVI, tot
Bisschop van het nieuw ingericht bisdom,
en op den .23 Julij daarna wordt hij plechtiglijk
ingehuld. 'Us om de gedachtenis van die wijdinge te
bewaren, dat de gedurige aanbiddinge op den 27
Januarij is vastgesteld geweest in de kathedrale van
Sint Salvators. — Sint Jan Guldemond of Chrysostomus, aldus genaamd om zijne welsprekendheid,
Aartsbisschop van Constantinopelen en Kerkvader,
407. De schedel van zijn hoofd was eertijds berustende in de kathedrale van Sint Donaas, te Brugge,
en nu wordt hij bewaard in de Kathedrale van Sint
Salvators, binnen dezelve stad. —Op van den avond
4687, schonk de mane op Sint Rombouts torre, te
Mechelen, en de Mechelaren meenden dat het
brandde, en zij bluschten ...... de mane!
MAANDAG, 28. 't Is vandage de sterfdag van
Karlemanje, of keizer Karel den groote, 't jaar onzes
Heeren 814. De voorouders van keizer Karel den
groote waren, na alle waarschijnelijkheid, vlaamsche
Karels of Kerels, vrije landlieden, wier name nog
bestaat bij one, als familie name zoo wel als anderszins. Die familie van de Karels dan, of Kerels, kwam
op en groeide in grootheid na mate dat de koningen
der Franken in hunne belachelijke nietigheid wegzonken, en zoo verre kwam het dat de Karels den
stoel van de Klodewijks beklommen en keizers wierden van al de westerlanden. 't Was onze slam, de
Saxensche, — Gallische Belgeit en zijn wij immers
niet — die den slam der Franken of Franschen over
't hoofd keek. Keizer Karel de groote stelde de tijdelijke macht der Pauzen vast, overwon en bekeerde
de wild gebleven Saxon en andere volkeren, stichtte
scholen, riep geleerdeii Haar zijn hof en wierd zulk
een groot man, dat de overlevering der volkeren,
slacht de zoo gezeide halfgoden, hem dingen toe-

schrijft die hem niet toe en komen, en van hem den
dader eener lange reke van wonderlijke aventuren
of gevaarten maakt, die men hedendaags nog hoort
vertellen. Keizer Karel heeft onder andere twaalf
ridders, waaronder de grootste stormheld Roeland
of Roel heet, nu een klok- en familiename in Vlaanderen; hij draagt een zweerd dat niet te overwinnen
en is, en dat alles deurkampt, Durandal heet dat
zweerd en, « 't Is Caen Deurendaal zeggen devlamingen nog, van een die driestig is van card, een die
alles durft en van niet benauwd en is. Eindelijk
Karel en is nog niet gestorven , zegt men, maar hij
zit ens slaapt in eenen hoogen berg, bij eene steenen
tafel, en zijn baard is zoo Lang geworden dat hij
dweers door de steenen tafel gegroeid is; alle honderd jaar ontwaakt hij ne keer, en pinkoogt dat de
Bergen daveren, hij kijkt uit en vraagt of de kraaien
nog vliegen; alshij hoort zeggen van ja, hij gaat weir
slapen, tot den laatsten Jag; dan zal hij weir opstaan
en te voorschijn komen, om ten oorloge te gaan tegen
de vijanden van Gods Kerke. De laatste slag moet
geslegen worden, zegt men, en de walplaatse, of het
slachtveld, is bij de Vulkeputten in 't Bulscampveld;
daar zal er zoodanig gevochten worden dat al die
blijven leven rond eenen trammel zullen kunnen
aan tafel zitten. Alzoo fabelt men nog in Vlaanderen,
wanneer men, bij de lange wintersche avonden, te
samen gezeten is rond den heerd en luistert tot dat
men hinnevleesch wordt van schrik en bewonderende
versaagdheid.
Als Karel de Saxen of Sassen won, dan verbrandde hij hunnen heiligen Bosch, zoo wij er ook eenen
hadden to Thor-hout en in den Eek-houte to Brugge;
en daarin, zegt de historic, brandde hij hun afgod
Irmensul, zoo zij in hunne tale zegden. Nu, sommige
duitsche stammen zeiden ook Irmenweg en Irmenstrate tegen de Roomsche strate of den melkweg, en.
't schijnt dat Irmen de groote godheid, de algemeenheid der goden wildezeggen in 't Sassensch, en Sul,
in het vlaamsche • uil of zuile, colomme zoo wij
dikwijls zeggen. Die Irmensul dan, waar de schrijvers
van lien tijd eenen afgod van maken, moet die
algemeene zuile of de steunpilaar zijn, de eschenboom, waarop,.nade Saxensche leeringe en overleveringe, geheel de opperwereld gesteund was.
't Is wel bekend en 't staat in de levens van
onze heilige geloofszendelingen dat zij bij one ook
zulke heilige boomen gevonden hebben, die 't gevaarlijk was van omme te kappen; Sint Bonifacius
en Sint Martinus ondervonden 't. Hier leerden de
zendelingen het yolk hun eigen zelven en hunne
heilige boomen aan God toewijden en de heilige
maagd, en nu nog onderhouden wij het stichtend
gebruik van zekere boomen, aan 't hofgat bijzonderD
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0 Maria! Maagd, die heden
In den Tempel zijt getreden,
Om de wet te onderstaan!
Daar gij schoon waart als de stralen,
Die uit 's Hemels haven dalen,
Schoonder als de zilveren maan.

lijk en bij kruisstraten, met het beeld van Maria te
versieren.
DIJSENDAG, 29. Sint Franciscus de Sales, bisschop van Geneven, en stichter van de visitatie, uit
welk order de zalige Margarita Maria gesproten is,
door wien Christus de devotie tot Zijn heilig Herte
bekend gemaakt heeft; 1622. Eene zijden stole van
dien heiligeri bisschop wordt vereerd in de kerke
van Sinte Maarten, te Iper.
WOENSDAG, 30. Sinte Martina, maagd en martelaresse, te Roomen, 228.

Simeon kwam u ontmoeten,
Om uw Kindeken te groeten,
Dat hij in zijne armen nam;
Wenschte t'enden zijne dagen,
Die blij tijdinge op te dragen
Aan zijn vader Abraham.

DONDERDAG, 31.

FEBRUARLT. Leest het 4 e jaar, bl. 66.
YRIJDAG, 1. Sint Ignatius, bisschop van Antio-

Ach ! mocht ik het eens aanschouwen,
En ook in mijne armen douwen,
Met een diepe ootmoedigheid,
Noch om Leven, noch om sterven
'Loud' ik Jesus willen derven
Jesus, mijne zaligheid.

(-lien en martelaar; hij wierd ter dood gebracht in
colosseum, 't jaar 110. Leest het 1 ,, jaar, bl. 44,
en volgende. — 't Congres -stemt de grondwet van
Belgenland 1831.
ZATERDAG, 2. Lichtmesse, Onze Lieve Vrouwen
zuiveringe, of onzes Heeren presentatie. Leest het
eerste jaar, bl. 66.

't

UITSTAP IN DE WARANDE

DE STEENBOK

Met het hoofd en de snelle voeten heeft dit
wonderschoon dier zijnen name verdiend.
Cabra of Capra, waarvan de franschen chevre

gemaakt hebben, is die name, en, waren de franschen gelijkmatig in hunne woordenscheppinge, ze
hadden moeten zeggen van het peerd o il se chevre )
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voor I it se cabre 0 wanneer ze zeggen wilden dat het
de voorenste pooten in de lucht heft; en chevriolet,
in de plaatse van cabriolet, tegen dat lichte rijtuig dat
het peerd toelaat zoo veel cabriolen of boksprongen
te maken als het hem maar lusten en mag; ze zeggen
wel chevrons tegen de omgekeerde V die op de
soldaten mouwen te zien staan, om dat ze aan eene
heie gelijken, die zij, om hare gedaante, chevre
noemen.
De steenbok verblijft op de alpenrotsen, zoo hij
hierbij verbeeld staat, daarom heel hij ook steen-bok
en hij is zijn verblijf zoodanig gewend dat hij niet
meer plaatse noodig en heeft als de grootte van mijn
hand om er zijne vier gespleten hoevekens op te
zetten, alle vier te samen, en van daar, met eenen
machtigen sprong, kop nederwaards, van de eene
rotse op de andere te springen, over den ruisschenden afgrond. Zoo springt hij altemets die felle hoorns
aan stukken, waarmee God zijn hoofd verwapend
heeft, want, als 't is dat hij nederwaards springt,
zoo zijn 't altijd die valbrekenkende hoorns, na de
hoeven van de voorpooten, die, met de knien, eerst
grond genaken. Die hoorns dienen hem ook, zoo de
stok den koordedanser, om zijn evenwicht niet te
verliezen, als hij de rechtopschietende rotswanden
beklautert, of over duimbreede rotsneggen te wandelen gaat; en zij vervangen den steers die hem
ontbrekende is : recht vooruit loopen en is trouwens
het ambacht van den sttenbok niet, maar op en neer,
weg en weer klaveren, slacht de schaliedekkers.
God heeft alles wonderlijk voorzien, en de
bleeke rotsen, waar geen mensch en gaat, zonder
teeken niet gelaten van Zijne almachtige wijsheid.
De steenbok en is geen eter, het schaarsche
kruid dat op de rotsen groeit is hem voldoende, en
hij doet meer arbeid om het te krijgen als veel
andere dieren.
Als de mensch lust heeft om het vel ofte de
hoorns te hebben van den steenbok, « Komt paid, ze,
kunt gij mij krijgen ! ^ zegt hij, en hij zet nit, bergewaards op; en als 't lukt dat er iemand, met het
schrikkelijk wapen, hem te bij komt, zoo zal hij hem,
met eenen onvoorzienen sprong en 't gewicht zijner
hoornen, schielijk overvallende, doen nedertuimelen
waar geen op staan meer en is, wij1 hij zelf blijft
staan, als of hij zeide : « 't Is ik die bier meester
ben. »
De steenbok is rostachtig bruin van hair, meer
naar 't wit zwemende al onderwaards; hij draagt
eene zwarte striepe langs zijn ruggebeen; hij en
mekert niet; zoo onze geeten doen, maar schuifelt,
en als hij gram wordt hij snorkt. Als hij nog jong
van jaren is loopt hij tropwijze, getienen, getwaalven
te gader; later gaat hij alleen zijne ganger, hoe

ouder hoe hooger, in 't gebergte.
Daar zijn er die zeggen dat dat de vader aller
bokken en van het tamgekweekte geetengeslachte is,
en 'k zou 't gelooven; immers het tamkweeken verleelijkt de dieren en doet ze alleszins verbasteren en
ontworden van 't oorspronkelijk model dat God gemaakt en bestemd heeft.
G. G.
.1. ■ • ■•

DE DR0011 EENS KINDS
't Was ne keer een kind, en 't liep alhier en
aldaar en 't peisde dit en 't peisde dat. Het had een
kleen zusterken, en ze waren gedurig te zamen. Ze'n
deen alle bee niet anders, den heeler dag Lang,
als schoone dingen bewonderen : de blinkende blommen, de onmeetlijke blauwte des hemels, de klare
diepte van 't doorschingende water en de goedheid
van den almachtigen God die de lieve wereld gemaakt heeft.
't Gebeurde altemets dat ze tegen malkander
zeien : stierven ne keer al de kinders, zeien ze, van
heel de wereld, zod 't de blommen en 't water en de
lucht Teed doen ? — Ze peisden van ja; — want,
zeien ze, de bloeisels zijn de kinders der blommen,
en de kleene speelzuchtige waterstriepkes die lachend
langs het striemende gers van den hille neerzijpelen,
zijn de kinders van 't water; en de pinkelende stralen
die men bij navonde in de lucht geware wordt en
die heel den nacht in den hemel spelen, moeten
zeker de kinders van de sterren zijn; en 't zoll ze
varen, zagen ze hunne speelmaatjes, de kinders van
de menschen niet meer.....
Daar was een klare, blinkende sterre die gemeenlijk voor al de andere te zien was, juist revers
den torre, boven het kerkhof, geen eene, meenden
ze, 'n was er zoo schoone en zoo groot, en alien
avonde stonden ze, hand in hand, aan de venster,
in de lucht te kijken, tegen dat ze uitkwam.
Die ze toen 't eerst in de ooge kreeg, riep zeere
uit : i 1k zie ze ! En 't en gebeurde niet zelden dat
ze alle twee te gelijk riepen, want ze vvisten zoo wel
waar en wanneer dat de sterre moest uitkomen. Zoo
gerochten ze allengerhand bevriend met de sterre;
en, voor dat ze naar bedde gingen, moesten ze altijd
nog een keer opkijken, om heur goon avond te wenschen; en, voor dat ze in slape vielen, zeien ze altijd:
« God zegen' - je, sterre ! »
Maar, terwijlen dat ze nog heel heel kleene was,
viel het zusterken aan 1 kwijnen, en zoo flauw en
deerlijk wierd ze, dat ze 't eindelinge moest opgeven
van bij navonde aan de venster te staan; en 'tbroèrken dan, stond alleen en doodtreurig naar de lucht
te schouwen, en als hij de sterre geware wierd,
D
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keerde hij om en bekeek zoo drukkelijk het bleeke
wezen van 't zieke meisje, en stille zeide hij : « lk zie
ze ! » en 't meisje loech en sprak met een flauw stemmeken : « God zegene u brarken en de sterre!
En zoo gebeurde 't dat — al te vroeg, eilaas ! —
het jonksken, alleen bleef, dat er geen bleek wezentje
meer te bedde en lag, en dat er op 't kerkhof — te
midden al de graven — een kleen graveken was, te
vooren niet te vinden,.... en dat de sterre heure
lange brekende stralen schoot door de tranende
oogen van 't broerke.
Nu, die stralen waren zoo helder en mieken
zulk eene blinkende strate van den hemel tot op de
eerde, dat, alswanneer het kind daar alleen in zijn
beddeke lag, het geheele nachten van de sterre lag
te droomen. Het droomdedat het eene groote menigte
yolk door een leger Engelen langs den luisterlijken
weg zag opgevoerd; en de hemel ging open en liet
hem eene schitterende wereld zien waar een ander
ontelbaar petal Engelen, in gelederen stond om den
opvarenden stoet te ontvangen.
Al die,Engels, die daar zoo te wachten stonden,
lieten met verlangen hunne blakende oogen op het
gevaarte vallen dat opwaards naar de sterre vloog;
en 't waren er die hunne reien verlieten om de aankomende menschen te gemoet te vliegen;en ze vielen
dan in hunne armen, omhelsden ze teederlijk en wandelden ermee, door lange wemelende lichtdreven
omhooge; en ze waren zoo wel en zoo gelukkig te
gattr, dat het kind in zijn beddeken van zaligheid
weende.
En, tusschen de engelen die in de sterre bleeven
stand houden, en niet uit en vloogen, was er een dien
het jongentje herkende. Het bleek en deerlijk wezentje, dat vroeger op het bedde lag te sterven, was
nu stralend van glorie, en 't broerken hoorde eene
stem in zijn herte : a Dat is uwe zuster.
En daar stond ze weemoedig aan den ingang
der sterre, en zocht naar den hoofdman van 't aankomend leger, en vroeg hem : Is broerken niet
mee? » — « Neen hij. »
En dan ging ze weg, voldaan. Maar het slapend
kind stak zijne armkens omhooge en riep : « 0 zuster,
'k ben bier! Kom haal me ! En heur pinkelende
oogen bezagen't, en 'twas nacht. En de sterre schong
in de kamer, en schoot heur lange brekende stralen
door de tranende oogen van 't broerke.
En van toen af, beschouwde hij de sterre lijk
het huffs dat hij moest ingaan, als het zijn tijd was;
en hij dacht dat hij niet alleen aan de eerde, maar
ook aan de sterre toebehoorde, om dies wille dat
zijn zuster daar woonde.
Een nieuw broerken wierd hem gegeven; maar
binst dat het nog zoo kleen was dat het nog nooit
D
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een enkel woordje gesproken had, strekte 't zijn tier
lichaamken neer, en 't stierf.
En 't jongentje droomde opnieuw van de open
sterre, van het volkgevaarte en van de reien Engels
met hunne glanzende oogen.
Zei de zuster tot den hoofdman. g Is broerke
mee? — • Dat niet. zeid' hij, « maar een ander. »
En het kind zag zijn broerke in zijne armen
en 't riep : g 0 zuster 'k ben bier! Kom haal me!
En ze keek leegewaard en loech, en de sterre blonk.
Het kind groeide op en wierd jongman. En op
nen zekeren keer kwam er iemand tot hem, en zei:
« Uwe moeder is dood. Ik breng u heuren
zegen.
En 's nachts zag hij weer de sterre en de Engels
en 't volk. Zei de zuster tot den hoofdman : I Is
brarke mèe ?
— « Neen-hij, » zeide hij, 't is uwe moeder. D —
Een galmende vreugderoep dreunde gansch de
sterre door, omdat eene moeder heure kinderen weervond. En de alleen gebleven jongeling vouwde zijn
handen t'hoope en riep smeekend uit : « 0 moeder,
zuster en broeder, 'k ben bier ! Komt haalt me ! - « Nog niet, » zeien ze,... en de sterre blonk.
Hij groeide op en wierd man. En daar zat hij
alleen, in den hoek van den heerd, gebogen onder
weedom en ellenden, en zijne oogen zwemmende in
tranen.
En de sterre ging open.
« Is mijn brarke daar ? D vroeg de zuster aan
den hoofdman.
— a Neen, » sprak hij, • maar zijne dochter.. —
En ,de man zag zijn kind, zijne dochter, blijde
en gevierd tusschen de drie vroeger verloren wezens,
en treurig sprak hij
a Mijn dochters hoofd rust op 't herte van zuster; heur handen zijn rond den hals van moeder
gevouwen, en aan heur voeten speelt mijn gestorven
broerke. En ik heb dat al zien weggaan, en mijn
herte kon dat uitstaan. De Heere zij gezegend !
En de sterre blonk.
En de man wierd oud. Zijn hair was grijs, zijn
aanzicht ingevallen en bleek, zijne stappen flauw en
onzeker, en zijLe leen gekrompen en gebroken. En
op nen zekeren nacht dat hij sliep, stonden zijn
kinders rond zijn bedde, alswanneer hij — zoo als
langen tijd geleen — zijne oogen opendeed, naar
den hemel schouwde en uitriep : a Ik zie ze !
En de verschrikte kinders vezelden : • Vader
gaat sterven !
En hij zei : g Ja-ik. Het !even valt van mij af
gelijk een kleed, en ik roeie naar boven, naar de
sterre, gelijk een kind..... En, hemelsche Vader, ik
dank u dat gij zoo dikwijls de ster hebt opengedaan
•
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om de lievelingen te ontvangen die mij verwachten!*
En de sterre blank; en ze blinkt nu op zijn graf.
Aldus dicht de Engelsche vertelder Charles Dickens, in zijne a Household Words, D waarvan Mr E.
V. 0. mij een vertaald heeft.
•••■••••••■

DE MODE IN 1379

In 't jaar 1379, zoo regneerde in Vlaanderland
de keninginne van alien zonden, als hooveerdigheid
in den gewaden, want de pompeusheid van den
volke was zonder getal ofte mate; alzoowel te landewaard als in de steden was 't yolk zoo rijkelijk gekleed , ja, het gemeene yolk ging kostelijker als rudders of groote heeren deden in Vrankerijke ende in
meer andere landen: want de slechte lieden droegen
ondersneden kousen ende de schoens uitgehouwen
met langen pollanen 1 , riemen van zelvere, wegende
drie ofte vier marken; mantelen kostelijk gevoederd
met fijnen lakene, tot der hielen toe; kaproenen
ende roles met borduren gewrocht beneden, hoeden
als of 't al princen ofte edele lieden geweest hadden.
De vrouwen te landewaard hadden drie of vier froks2,
zeer kostelijke faaljen, vooren gevoerd met rooden
sindale3 en met groenen semite. Ende als zij ter
bruilocht gingen zij droegen surcoten 5 gevoederd
met langen steerten. In den zomere op feestelijken
dagen zoo droegen zij froks die men hiet kwenen,
vooren geknopt met amauzen 6 tot der eerde, oft som
met peerlen knopen, ende beneden gevoerd met
kostelijke voeringen ende scharlaken kaproenen
met geamaljierde 7 knopen van zelvere ende van
amauzen. Aldus was groote hooveerdije ende uitwendigheid in den gewaden ende in den habiten,
ende inwendelijk in blasphemien te Godewaard,
zwerende ende verzwerende den name Gods, in
overspele, in roof, diefte, dobbelen 8 tuischen,
moordaad ende manslag. Want als men yoor iemand
zeide : Hier of daar is een verslegen of vermoord,
nauwe en zeide er iemand : God hebbe de ziele !
Niemand of lettel° iemand was er beroerd tot compassien.
Die excellente chronike.
I Tippen, tuiten.
2 Fraks.
Sindon, byssus, allerfljnste lijnwaad?

4 Pane, fluweel zegt men nu.
5 Surcote, sorcotte, overkleed, surtout.
6 Amauzen is mij onbekend wat dracht het zij. Wie
weet

al de namen van al de moden van over 500 jaar?

7 Geemaljeerd, geesmailleerd, dat is met esmalt, small,
f gesmolten verloodsel beleid.
o
3

Met dobbelsteenen of teerlingen spelen, van daar

Dobbelaere.

6 Lettel, letter, luttel of schaars iemand.

i
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BRIEVEN
I

Mijnheer van Rond den Heerd
Ile heb de eere u voor de eerste maal iets toe te
stieren, om in uwe aangename gazette. Het is een
kerstlied dat ik van eene schoolmeesteresse ontvangen heb, misschien dat het niet meer en zal kunnen
dienen voor het tweede jaar; maar had ik het eerder
gehad, ik had het u eerder gezonden. Het luidt als
volgt
Menschen • ijt nu al verblijd,
Ziet gij wel hoe Jesus krijscht?
Jesus krijscht en Jesus lacht
Hij is geboren op Kersnacht,
In den stal
Onze Heer en God van al
.. gaat daarin,
Boeren, herders en herderin.
Zij gingen al
Naar den stal,
Offeranden
En wierook branden,
Voor den grooten God van al.
....■
Seppen die kwam voortgegaan
Met eenen heelen hoedzak graan,
Trine bracht de suikerpap
En Marie de windelap;
En Cone
Die bracht versche boter mee;
Jako die bracht er hout om vier
En Tonen bracht een kruike bier;
Pier bracht vleesch
Naar den eesch,
Anne moeie bracht luiers en doeken
Elk was blijde en Licht van geest.
■

Als zij kwameii in den stal
Vonden zij den God van al,
En zij zagen een kleen kind
Dat daar lag al in den wind,
Schier half dood
Op zijn maagd en moeders schoot.
Zij vielen al voor 't kindje zoet;
Met hlijden cooed
Aanbaden zij den Heere zoet,
Den opperal
In den stal,
Tusschen beesten
En 's hemels geesten
Loofden zij den God van al.
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Als zij kwamen den stal uit,
Pier die nam zijn beste fluit,
Loofde God,
Tonen met zijn rommelpot.
Annatje met zijn vleiertong
Was het die zoo Lustig tong,
Cone die op zijne klompen sprong.
Seppetje riep
Vol plaisir
Maakt maar vreugden
Naar uw deugden,
Maakt te samen goede sier.

Nu, Mijnheer, over veertien dagen heb ik gezien
dat er u twee verzen misten in het tweede kerstliedje;
ik heb er overal achter gevraagd, en ik heb een oud
vrouwke gevonden dat mij zei : als ze op haar moeders school zat, dat ze die strophe alzoo zong
Sint Joseph die moest er om waterke Haan
En de leie was toe vervrozen,
Sint Joseph die moest er een lommetje in slaan,
Al met zijn toebak doze.
Wat het woord Cecilia betreft ik en heb overal
niet antlers hooren zingen als

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

In mijnen numero van Zondag laatst, bladz. 60,
2e col., sprake zijnde van de kapelle van den Zoeten
Naam, in Sint Salvators, te Brugge, zyn er bij misgreep, twee drukregels achtergelaten, waerdoor de
zin wat verduisterd is. Leest aldus:
a Eertijds bestond er in den zuid ommegang van
Sint Salvators te Brugge, eerie kappelle van den
Zoeten naam Jesus, palende aan dc , Sacristie en aan
Sint Blasius, nu Sinte Barbara's kapelle. Vroeger
was zij toegewijd aan Sint Maurns, en ten dienste
der Loodgieters, die ze afstonden aan 't kerkbestier
van Sint Salvators, den 1 JaLuarij 1643. Reeds in
1657 droeg zij den naam van Jesuskapelle, en omtrent dien tijd wierd er een nieuwe autaarin opgericht
door het broederschap van den Zoeten Name, dat
men .in gemelde kerke instelde rond 1657, en dat
nog heden in vollen hloei is. Sedert lange is deze
autaar, en daarm6e de kapelle verdwenen.
« God zegene mij, God spijze mij, en al die der
van nutten!» zeggen de kleene menschen al Kortryk,
als ze een nieuw brood beginnen, en der met den
pint van 't mes een kruisteeken op maken.

Cwcilia kwam daar gegaan enz.
Aanveerd, Mijnheer, de verzekering van mine
hooge achting.
Uw toegenegen dienaar.
m.
DE SNEEUW
De zwang're grijze wolken, vermoeid van hunnen dracht
Gaan open en de sneeuw vliegt met losgewaaide pracht;
Zij jaagt in dicht gezaaide vlokken,
Valt nederwaards in overgroote brokken;
Of spelend om end om in 't rond,
Geruchtloos, valt zij zachtjes op den grond.
Bebloesemd is het veld in 't warme zomertij,
Gepurperd is de herfst, de lento is groen en blij;
Maar 's winters is 't al droevig even,
Met woestheid en met roue- om even:
Niets, nievers niets als 't doodlijk blank
Dat d mkt op huis en thuis en boom en brank.
0 wreede snecuw, gij praanit den vogel, rooft zijn brood.
Gij dekt het liggend graan dat hem de spijze hood!
Op 't land een korrel meer te speuren ;
Hij doolt, de vogel doolt, en mat de Witte veuren,
Om 't graan dat voor den vlegel spat
En 's vogels daaglijks brood bevat.
Zoo ook gaat hi' aan 's rijk mans deur, de bedelaar;
e g ween, dien armen daar:
Hoort zijnn gesmeek, hoort zijn
Geeft hem, hi' is van God gezonden,
0 rijk man. geeft hem wat: de zonden
Zijn met een almoes uit te doen :
Geeft geeft, God leeft, die zal 't vergoe'n.
A. V. Stud.

•• ■ • ■ •• ■■

« Men moet e spint asschen eten hôn, eer men
sterft, » zest men te Veurne : spirit vertaalt Kiliaan
door kistken, korfken, koornmate
of veertel.
quadrans

Ze hebben nu al lange geschreven en gezeid
dat de eerste beiaard van al in Belgenland bestaan
heeft te Aelst, rond de jaren 1470. Rond den Heerd
zal dezen keel., de eerqte van al, aan zijne lezers en
aan de schrijvers van groote fransche boeken wijs
maken, dat er alreè een beiaard in wezen was
t' Iper, ieene geheele eeuwe vroeger. Immers men
leest aldaar op de 40 e wekkerklokke van den Hallentorer hetgene volt :
q Desen beiaart vergoten in de maant van Oust
1683, wesende het
jaar van onzen
drie honderste

Jubilë. D

't Is gemakkelijkst van al door den postmeester
inschrijven en betalen, dan heeft men 't blad ongezegeld, ongepleki en op zijnen tijd. Alle inschrijvingen loopen van den eenen advent tot den anderen;
de verschenen numeros zijn altijd krijgelijk, en 't
eerste jaar, in bock, genaaid of gebonden ook, in
blaren niet.
De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't eerste
jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILL1ARD en COMP.. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 10

TWEEDE JAAR

DAGWISZER
ZONDAG, 3. Adorate Zondag, vierde na Drie
Koningen. 't Evangelic is van Jesus die in een schipken gegaan was, met zijne discipelen. Ende ziet,
daar onstond een groot tempeest in de zee, zoodat
het schipken van de baren overdekfwierd. Doch Hij
sliep. De discipelen dan, tot Hem komende, wekten
Hem op, zeggende : Heere, helpt ons, wij vergaan !
Jesus zeide tot hen : Wat zijt gij bevreesd, kleene
van gel000ve? Dan stond Hij op en bestrafte de
winden en de zee; ende het weder viel geheel te
gansch stille. En de menschen waren verwonderd,
ende zij zeiden: Wie is deze aan Wien ook de winden
en de zee gehoorzaam zijn?
Wij weten, door de andere Evangelisten, dat
dit geval tegen den avond gebeurde, nadien dat de
apostelen het onderwezen y olk weggezonden hadden.
Daar waren nog andere schepen bij, en Jesus zat

2 FEBRIJARLT 1867

aan den achtersteven, van 't schip en sliep daar,
op een bolster of kussen. Als hij ontwekt was stond
Hij op en gebood de winden, zeggende : Zwijgt!
En Hij sprak tot de zee ende zei : Wordt stow ! •
En dat gebeurde op de inlandsche zee of het meer
van Tiberias, daar de Jordane dweers deure loops,
zoodanig dat men ze, bij stil weder, aan hare
anderverwige wateren mag erkennen. Beoosten en
bewesten het meer staan groote rotsbergen, en 't is
de zuider- of woestinenwind die somtijds tegen
avond komt geloopen en op 't meer valt dat het aanstonds in dansende waterbergen omhooge springt.
't Was waarschijnelijk bij zulk eenen storm dat Jesus
zijn gebod uitsprak, wegens hetwelk de Evangelist
ons zoo een eenvoudig, doch ter zelver tijde hoogdragend verhaal heeft voorgeschetst.
Laat ze komen, die in zulke dingen te huffs zijn
of liefhebberije hebben, met het verhaal vanVirgilius,
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./En. I, 131, en zijnen fameusen quo sego......; met
Caesars hooveerdige kinderachtigheid, als hij tot den
schipper zei : Wat vreest gij, gij voert Caesar ! Laat
Bossuet komen, of liever daar blijven, met die arme
fransche dobbelzinnigheid, die hij in den mond van
eene zijner gevierde koninginnen legt, die in gelijker
omstandigheid zegt : Les raines (refines) ne se noient
pas ! de puiden en verdrinken niet: niemand, al ware
hij nog zoo groote dichter, nog zoo groote redenaar,
en kan aan face! obrnutesce! Et facts in tranquilitas
magna! » Zwijgt ! wordt stom ! En daar wierd eene
groote stilte.
Maarook, wie is deze aan wien de winden en de
zee gehoorzamen? — Sint Blasius patroon tegen de
-,eere kele, diedezen tijd van 't jaar te vreezen is, 306.
MAANDAG, 4. Sint Rembert, van Thorhout in
Vlaanderen, bisschop van Bremen en Hamburg. Als
Sint Anskar of Oscar op eenen zekeren keer zijn
seminarie voor de noorderlandsche mission kwam
bezoeken, te Thorhout, zoo vond hij, uit de kerke
van Thorhout komende, een aanminnig kind aan de
leugen staan; hij deed het meè met hem, en 't wierd
zijn mede-apostel en later zijn opvolger, Sint Rembert, te weten in 't jaar 0. H. 865.
D1JSENDAG, 5. Sinte Agatha of Aachte, Van Catana
in Sicilien, martelaresse, 252.
Van den name Agatha komt de familiename
Veraechten,'Veraechtens, of Verachtenszeune; dat
is te zeggen vrouw Aechtens of vrouw Agathaans
zeune; yer en jonkver, anderszins juffer, is eene sigle
of verkortinge van vrouw, jonkvrouw, even als ser
of 's her, eene verkortinge is van 's heer of des heeren;
zoo heeft men Serdobbels, Sersander.s, Serclaas, Serneels, Serbruyns, Serstevens Serruys, Sersimoen.s,
Serweytens, voor 'sheer Dobbels, 's heer Alexanders,

's heer Nicolaais, 's heer Cornelis; 's heer
etc.
dat er somtijds 'tser staat voor ser is om dat men de
d van des behouden heeft, aldus: d's heer of Weer,
tser; met ver of vrouw daarvooren heeft men nog
Ver-Annernan, die een oude edele familiename te
Brugge is.
Sinte Agatha ligt begraven te Catana in de kathedrale, en van op de trappen van hare kerke ziet
men in de hooge verrente den top staan van berg
Atna, den schrikbaren vierspuiger, die in 1669, aan
20,000 Sicilianen het Leven benam. In 1829 spoog
hij eenen stroom vloeibare zinders en andere smeltstoffen, die negen maanden nadien nog altijd voort
landewaard in liepen, omtrent eenen meter per ure
alleggende, en alley vernielende of onbruikbaar makende dat zij tegenkwamen. Sinte Agatha wordt op
zulke gevallen met veel betrouwen aanroepen van
de Sicilianen; hem' name evil zeggen Goode, Goedele,
(Gudula), in 't Grieksch.

WOENSDAG, 6, Sint Amandus of Amand, Zendbis
schop, Missionaris, Apostel van Vlaanderen. Sint
Amand was van fransche afkomste, zone van Seren us,
hertog van Aquitanjen, en van de hertoginne Amantia; hij wierd geboren niet verre van Nanten, in 'tjaar
ons Heeren 571. Ms hij twintig jaar oud was vertrok
hij naar't klooster van Oye of Ogia, een eiland palende
aan 't eiland Rhe, 't Welke, op 't ende van de laatste
eeuwe, jammerlijk is vermaard geworden, door
't ballinkschap van zoo vele fransche en vlaamsche
priesters. Later ging Amandus in pelgrimage naar
't graf van Sint Maarten, te Tours, alwaar hij kruine
schoer, en aldus onder de geestelijken aanveerd
wierd. Van daar trok hij naar Bourges en wierd er
met open armor onthaald door Bisschop Sint Austregisilis of Oostergezel, die voor hem nabij de kerke
een kluize liet maker. Als hij daar vijftien voile
jaren in de strengste boetveerdigheid hadde geleefd,
zoo ging Amandus ter beevaart naar Roomen, van
waar hij terug kwam in Vrankryk, met voile macht,
van Paus Honorius, om aan de bekeeringe van de
heidenen te werken.
Rond het jaar 628, wierd Amandus bisschop
gewijd, zoo nogtans dat hij hem, bij zijne wijdinge,
aan geen bijzonder bisdom en verbond, vermits hij
begeerde, gelijk de apostels, van land tot land tegaan,
en overal het waar geloove te prediken ; daarom
is 't dat men hem den titel geeft van zend-Bisschop
of Missionaris.
Sint Amand bekeerde een groot deel van Vrankrijk, Duitschland en Nederland; eventwel zal ik mij
te vreden te houden en verhalen wat die ijverige zendeling hier in Vlaanderen, en voornamelijk in Westvlaanderen, bij onze voorouders heeft te were gebracht.
Met de toestemminge van Sint Acharius, bisschop
van Doornijk en Noyon, stelde Amandus hem op
reize naar onze streken; zoo 't schijnt kwam hij Tangs
den Roomschen heirweg, bokend onder den name
van de Steenstrate en die &veers door Brugge loopt,
eerst van al tot Winendale toe, waar hij eenigen
tijd verbleef, dagelijks uitgaande om te preken in
't omliggende. Te Thorhout deed zijn eerste sermoen,
het monster des heidendoms bij den kop aanvattende;
want te Thorhout, zoo 't de name uitgeeft, was 't eene
offerplaatse, Thor, Thonr of Donder toegewijd, den
ruwen afgod, tegen wrens schrikkelijken hamerslag

de vlaamsche heidenen donderblaCirs op hunne
daken plachten te kweeken, den vogel roobaard als
onschendbaar eerbiedigden, en wekelijks donder- of

Thorsdag vierden; zulkdanig was die eerste aan
grope dat er zeven honderd ongeloovigen aanstonds
het doopsel vroegen. Op Arnandus raad, stichtten de

Thorhoutnaars niet alleenlijk eerie kerke, die Sint
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Acharius wijdde onder de aanroepinge van Sint
Pieter, maar ook een klooster, 't welk Keizer Lodwijk de Goedertieren naderhand aan Sint Anskar,
aartsbisschop van Hamburg gaf, om Breen seminarie
van te maken voor geloofszendelingen in het Noorden. Domlinus, dezelfste die later Sint Bavo ging
berechten, was de eerste pastor van Thorhout en te
gelijk de eerste overate van 't klooster.
Van Thorhout ging Sint Amand naar Gent, waar
hij uit der maten slecht gekomen was. De Gentsche
heidenmans immers waren tegen hem verbitterd om
twee redens, omdat hij Christen missionaris, en
omdat hij Franschman was. « Omtrent dezeri zelven
tijd • , zegt Niklaais Despars, in zijne Cronycke van
den lande ende graefscepe van Vlaenderen, « zoo
preekte mijnheere Sint Amand al Vlaanderen deure
'twoord Ons Heeren Jesu Christi, met grooter vieriger
devotie, maar eerst ten kleenen profile : want, w at hij
preekte, hem en wierd Been geloove gegeven, ende
bezondere van die van Gent, die hem zoo kwalijk
onthaalden ende zoo vilainelijk tracteerden, dat 't een
wonder was, want hij en wierd niet alleene met
straatmest ende andere vuiligheid beworpen van alle
zijden, maar bovendien ook zeer dikwijls cede
men igwarf lode Schelde gestek en , om te versmooren ,
indien 't den Heere niet anders voorzien -en hadde
bij zijnder goddelijker gratie.
Ende komende up de Schelde te Gent, zegt
die excellente Chronike, « de wijfs wierpen naar
hem met coeschitten, • (zoo staat het) « en andere
vuiligheden. Ende hij wierd dikwijl in de Schelde
gesteken om te verdrinkene.
Zij wierpen ook omme ende deden te niete al
de kapellekens ende cellekens, a zegt Despars voort,
die hij secretelik waar Bier, waar daar, hadde beginnen maken : zoo buit'der maten zeere waren zij in
heurlieder heidenschap verhard ende versteend.
Ondanks al die mishandelingen, en liet Amandus den moed niet vallen en hij bleef altijd voortpreken, tot dat hij eindelijk zegenpraalde over de
hardnekkigheid der Gentenaars, door een mirakel,
waarbij hij eenen dief, die te Doornyk. opgehangen
was, van de dood verwekte. Zoo haast dit mirakel
ruchtbaar wierd, vroegen er menigten om 't heilig
Doopsel te ontvangen. Zij roeiden zelve hunne
gewijde bosschen uit en wierpen de autaren en
beelden der afgoden omverre. 't Zilveren beeld van
Woen, den Gentschen Mercurius, vereerd op Blandinumberg, wierd gebroken en gesmolten, Sint
Amandus liet er eenen kruislievenheere van gieten,
den welken Marcus Van Vaarnewyck, zoo hij verzekert in zijne Historie van Belgic, met zijne eigene
oogen in Sint Baafs kerke gezien heeft. Van dit
gegoten
beeld dat van zilver was, zegt hij,
A

A

a

•
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een Crucifix, Bens mans lengde groot, 't welk ik
gezien hebbe hangen in de kerke van Sinte Baafs. »
Aldus Van Vaarnewyck in 4568. De heidensche
tempels en bosschen nu gebroken en gestoord zijnde,
stichtte Amandus kloosters en kerken in de plaatse.
Hij verkreeg van koning Dagbert 't oud kasteel van
Gent, waar hij, omtrent 't jaar 632, ter eere van de
heilige apostels Petrus en Paulus, een klooster stichtte
van reguliere kaneuniken, 't welk naderhand Sint
Baafs abdije wierd. Ter plaatse waar de gentsche
Woen gestaan had, op Blandinumberg, bouwde hij
een tweede klooster, genoemd Sint Pieters abdije.
Alio vrijdagen ging Sint Amand de passie van
Onzen Heere preken op eenen heuvel, dichte bij de
stad, die later den name kreeg van Sint Amands
berg, en die gelegen is in 't voorgeborgte, buiten de
Dampoorte. Van over oude tijden stond er daar eene
kapelle, die herbouwd wierd in 't begin van de ver/edene eeuwe. Sedert eenige jaren is Sint Amands
berg eene afzonderlijke prochie geworden, en verrijkt met eene nieuwe kerke, gewijd op den 8 December 1847.
Als de Gentenaars genoegzaam in 't geloove
onderwezen waren, ondernam Sint Amand, te samen
met zijne discipels, de bekeeringe van het yolk
dat tusschen Gent en Kortrijk lag. Onder de menigvuldige plaatsen waar hij gepreekt heeft, noemt men
Ruysselede, Thielt, Meulebeke, Ingelmunster, Oostroosebeke, Marckeghem, liavichove, Harelbeke,
Deerlyk, oudtijds Terlica, waar hij, volgens Sanderus, de kerke wijdde, en weer andere. Indien ik de
traditie meet gelooven, zoo zoude Sint Amand gepreekt hebben, overal waar hij nu patroon is, en
daar zijn, zoo men.weet, vier-en-veertig kerken in
Vlaanderen die zijnen name voeren en schuilen
onder zijne bescherminge. Ter gedachtenisse van
den doortocht van dien heiligen missionaris, heeft
men aan eene bane, over Hulste, Ingelmunster,
Meulebeke, Marialoop, en Thielt loopende, den name
van Sint Amandstrate gegeven.
Volgens Gillis de Wevel, die, te Brugge, in
4366, Ileven van Sint Amand beschreef, in 42484
vlaam qche rijmregels, — 't handschrift berust in de
stadsbibliotheke, te Gent, — zonden die van Kortrijk eenen bode. naar den heiligen bisscfiop, met
verzoek van hun 't woord Gods te komen verkondigen. 't En duurde niet lange of zij waren bekeerd,
en eer hij Kortrijk verliet, stichtte Amandus aldaar
eene kapelle ter eere van Onze Lieve Vrouvve, met
eene verblijfplaatse voor meuniken, die naderhand
de proostdije van Sint Amand geworden is. Het is
hoogst waarschijnelijk dat die kapelle 't eerste gebouw van Kortrijk is waarop ooit een kruis stond,
en 't is dat kruis van Sint Amands proostdije dat ook
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't eerste is geweest, op 't ende van de voorledene
eeuwe, dat de fransche revolutiemakers afsmeeten.
De proostdije van Sint Amand, van 't order van
Sint Benedictus, hong of van de abdije van Elnon,
tusschen Doornijk en Valencijn, door den zelven
missionnaris gesticht, en bezat voordezen 't recht van
benaminge tot de pastorije van Hooghlede, van
Wynghene en van Beernem. Zij wierd afgeschaft en
ten deele gebroken door de Franschen. Stads eigendom zijnde, wierd zij, onder 't bestier van den zeer
Eerweerden heer en D r David Verbeke, thans pastor
te Meulebeke, ten fare 1834, in een collegie veranderd. Van de nude gebouwen en blijft er anders niet
meer over, often zij een vleugel, van de jaren 1600,
die nu tot refter dient voor de leermeesters en de
kostgangers, en de choor van de voormalige kapelle.
Deze is van schelfer- of veldsteen gebouwd, en fenden uit versleten. Op den 24 Mei 1862, leide men
den eersten steen van eene nieuwe en ruimere
kapelle; sedert dien is de choor in sacristije veranderd, en daarmèe heeft het oudste gebouwken van
geheel Kortrijk den breekhamer ontsnapt. In het
torretje hangs er een kloksken, dat ten dienste der
paters gegoten wierd in 1'761, van heer ende meester
Olivier de Cock, pastor van Lauwe, zone van den
vermaarden klokgieter Ignatius de Cock, die, uit
liefhebberije, hem somtijds met klokgieten bezig
hield.
De laatste proost en religious van Sint Amands
proostdije was pater Johannes-Baptista, in de wereld
Pieter-Joseph Courouble, geboren van Montanjen,
in Vrankrijk, proost benoemd in 1796; en na de
afschaffinge van zijn klooster, biechtvader en geestelijke bestierder van Onze Vituwen hospitaal, te
Kortrijk, tot rond 1829; hij stierf in de zelve stall,
op den 11 September 1843, oud 88 jaren.
Zoo het schijnt, prak Sint Amand ook te Rousselare, te Sweveghem, te Belleghem, te Ooteghem,
alsook te Wynghene, te0edelem en te Beernem, en,
nadat hij die laatste stroke bekeerd hadde, trok hij,
Tangs 't woud zonder genade, moedig op naar Brugge.
Ware hij eerst naar Brugge gekomen, van
Thorhout, hij had mogelijks hier beter onthaald
geweest: Nu : dat Sint Amand te Brugge geprèekt
en er eenigen tijd verbleven heeft is onbetwisbaar.
De historieschrijver Cousin zegt dat hij aan den
forestier Liederijk, in 637, den raad gaf van eene
kapelle te stichten. Despars verhaalt dat Sint Eloi,
bisschop van Doornyk en Noyon, korts na de dood
van onzen heiligen missionaris, 't huis waar hij
te Brugge verbleef in eene kapelle veranderde,
Welke men Sint Amands kapelle noemde, gelijk
men ook den name van Sint Amands strate gaf,
en nog geeft, aan de strate waar zij stond. Deze

kapelle, eertijds ten dienste van de kruideniers en de
waslichtmakers, die als patroon hunner neringe Sint
Amand vierden, wierd, in 't jaar 1817 afgebroken.
Niet alleenelijk had Sint Amand vele te lijden
in zijne mission, maar hij kwam daarbij nog andere
beproevingen tegen. Hij wierd trouwens in ballinkschap gezonden door koning Dagbert, (Le bon roi
Dagobert!) dien hij om zijn slecht Leven, met heilige
stoutmoedigheid berispt hadde.
Uit zijn ballinkschap teruggeroepen, wierd Sint
Amand eerst bisschop genoemd van Maastrecht,
Welk bisdom hij maar drie jaren bestierde, nemende
daarna zijn eerlijk ontslag, om weerom als missionaris rond te reizen. Eindelijk ging hij, stokoud en
afgevrocht, naar zijne abdije van Elnon, om daar
een weinig uit te rusten en hem voor den Hemel te
bereiden. 't Was daar ook dat die nooit volprezen
man heiliglijk in den Heere ontsliep, binst het jaar
668, in den gezegenden ouderdom van 90 jaren.
Volgens testament, wierd zijn lichaam begraven in
de kerke der abdije aldaar, waarvan Sint Pieter
patroon was.
Nauwelijks was Sint Amand gestorven, ofte
God verheerlijkte zijn graf met menigvuldige mirakels, en eeuwen land bleeven de wonderers voortduren. Hier is jets dat gebeurde omtrent 't jaar 860,
in de kerke te Elnon. 't Was 's avonds, achter 't
officie; al de lichten uitgedaan hebbende, was de
poortier te wege de kerke te sluiten, toen hij Beware
wierd dat de keersen nog brandden in Sint Amandskapelle, waar 't lichaam rustle van den heiligen
bisschop. Hij keerde were, deed ze nit, en ging
voort. t' Enden de kerke gekomen, zag hij de keersen
andermaal in brande. Groot was zjne verwonderinge,
terwijl hij moeder mensch alleene was in de kerke;
eventwel doofde hij ze uit, nu voor den derden keer.
Wel verzekerd dat er niemand en was die hem
bedriegen kon, Meld hij hem verborgen om te
ontdekken hoe en door wien de keersen zouden
herontsteken worden; hij en zag noch en hoorde
niets, en nogtans, na eenige minuten, brandden de
keersen als van te vooren. Die gebeurtenisse deed
grooten indruk op al de paters, en sedert dien liet
men, dad en nacht, eene keerse branders voor de
rijve van Sint Amand. Dit wonder geeft uit waarom
de keersgieters en de waslichtmakers tot patroon van
hunne neringe Sint Amand gekozen hebben.
Ik hebbe al gezeid dat er in Vlaanderen vier-enveertig kerken toegewijd zijn aan Sint Amand,
namelijk doze achttiene in Westvlaanderen, Bavichove, Beernem, Bekeghem, Belleghem, Espierres, G ulleahem9 Hooglede, Ingelmunster, Kerkhove, Luingne,
0
Marckeghem, Meulebeke, Oostroozebeke, Ooteghem,
Sweveghem, Uytkerke, Waareghem en Wynghene.
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Under al die kerkenstaat een van de schoonste zekerlijk wel te Kerkhove, onlangs uit den grond nieuwe
gebouwd, dank zij aan den onvermoeibaren ijver
van den Eerw. Heer P. Billiau, pastor der prochie,
en de meèvverkinge van de gemeente-overheid en
van al de brave prochianen. De bouwmeester is
N. Verbeke, van Brugge, die er de grootste eere
van haalt. Pastor Billau en de weledele familie De
Schietere geven vijf geschilderde glasvensters, die
'tleven voorenstellen van Sint Amand, en die verveerdigd zijn, met den besten smack, door den Brugschen kunstschilder, Dobbelaere.
Sint Amand worth gewonelijk afgebeeld in
bisschoppelijk gewaad, dragende op de eene hand
eene kerke, houdende in de andere zijnen herderljken
staf, welken eene drake, die aan zijne voeten ligt,
hem wil ontrukken. Die kerke beteekent de menigvuldige tempels en kloosters die Sint Amand binst
zijn leven gesticht heeft, en de drake verbeeldt den
duivel, die verbitterd om de ontellijke bekeeringen
door den sterkmoedigen missionaris te wegegebracht,
de triomphe des geloofs Wilde beletten en aan den
ijverigen herder zijne schapen ontweldigen. Sint
Amand staat geschilderd in bisschopsklOeren, met
staf, en de drake aan zijne voeten, doch zonder
kerke in der hand, op de weerzijde van eene der luiken der autaartafel, die bewaard is in de vontekapelle
van Sint Salvators, te Brugge. Leest het 2 ejaar, U1. 14.
Manten was de name van het vermaarde ijzeren
beeld, dat, met Kalle, zijn wijf, de urea en de halve
uren op de klokke van den Hallentorre sloeg, te
Kortrijk. 't En was zeker zonder reden niet dat de
godvruchtige lieden van Kortrijk dien name aan dat
beeld gegeven hadden.
Beide beelden wierden in 4382, na den slag
van Westroosebeke, door de wraaknemende franschen, ontroofd, en op den kerktorre gezet van Onze
Lieve Vrouwe te Dijoen, in Vrankrijk, waar zij nu
nog staan, en den name voeren van « Jacquemart et
sa femme. P Ten zelven jare haalden de Franschen
de 800 gulden spooren uit de voute van Onze Lieve
Vrouwkerke te Kortrijk, en staken de st ye in brande
zoo dat het Beggijnhof en Sinte Maartens geheel afbrandden. Immers de slag van Groeninghe lag hun
nog opperst.
Ze komen overeen gelijk Manten en Kalle P
hoort men nog overal in Vlaanderen, en ik hob mij
daar de reden van laten wijs waken, te weten, zei
men mij, omdat Manten en Kalle, elk met eenen
ijzeren Kamer, overhands eenen slag op de klokke
sloegen, als 't ure of halve ure was.
Dat is nu een spreuke die al 484 jaar bij 't yolk
gebleven is, en van Kortryk voortgezet heeft geheel
Vlaanderen deure.

Nog weer : Manten en Kalle zijn de Damen
geworden van rechter been of rechter knoezel, en
stinker knoezel, en is er ieniand Wiens beenderlingen
tegen over de knoezels beslijkt zijn, men zegt dat
het is van Manten tegen Kalle, of Kwinten tegen
Kwanten te slaan, ja, de moeders die hunne kinders
leeren hunne eerste stappen wenden zingen daarbij
dikwijls het ga-liedjen, aldus
Dit voetjen en dat voetje,
Ze gingen te Ore de kalverkes wachtea
De kalverkes liepen in 't koorene
Dit voetjen en dat voetje,
Ze liepen al zeere voorene,
of, voor dit voetjen en dat voetje, zetten ze Manen Kalle, aldus
Manten en Kalle
Gingen te Ore naar Halle:
Manten liep zeerst
En Kalle was er eerst.
Kalle is de kortname van Katherine, en 't en
moet niet verwonderen dat de patroonesse van de
spinetten, — Leest het l e jaar bl. 407. — in oude
tijden de algemeene vrouwenname was te Kortryk, ja
ook de name van Mantens hoogverheven «gezelschip.,
Sinte Dorothea. Leest het 4 e jaar, bl. 73, 77,
78, 79, 80. Dorothea wilt zeggen gave Gods in
t Grieksch.
DONDERDAG, 7.
VRIJDAG, 8.
ZATERDAG, 9, Te Alexandrien, de (hemelsche)
geboortedag van Sinte Apollonia, waged, Wien,
onder Decius, de vervolgers eerst al hare tanden
uitbraken; dan eene houtmijte maakten en ontstaken,
en ze verdreegden daarin te smijten, was 't dat zij
weigerde ongoddelijke woorden met hun uit te spreken; Apollonia bepeisde haar zelven een stondeken,
en sprong schielijk uit de handen der goddeloozen,
vrijwillig, in den vierbrand, dien zij bereid hadden;
immers met nog een grooter vier innewaards van
den heiligen Geest ontsteken, zoo zij was, deed zij
de uitvinders van hare wreede tormenten verschrikken van te ondervinden, dat eene vrouwe rapper
was om de doodstraffe to onderstaan als zijlieden om
ze hour toe te passen. Aldus leze ik in het Martyrologium Romanum, en dit gebeurde in 't jaar Onzes
Heeren als men schreef 202.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE LIERVOGEL

Naar Nieuw Holland moet gij met mij, lezer of lezeresse, of naar New south !Tales, zoo de Engelschen
zeggen, om den wonderen vogel die hierbij staat in
zijn huffs en thuis te beschouwen. Kunt gij snel over
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berg en dal vooruitloopen, tusschen takken en bramen in en door kruipen, dan roerloos stil blijven
liggen of zitten, tot dat die prachtige pluimdrager u
voorbij komt gegaan en, op het weaken van eene
ooge bijkans, wederom weg wipt en voortloopt,
sp eller als de wind, dan is het goed ..... Maar 't is
nog veel beter dat anderen, op gevaar huns levens,
dit voor u gedaan hebben, en dat het zoo verre
gekomen is dat gij nu, road den heerd, bij winter-

Nu, om daar een spelle bij te steken, de franschen
heeten den liervogel Le menure, en dat woord en
heeft niets te doen met menage of meneau, zoo gij
op zijn vlaamsch mocht peizen, maar wel met het
grieksche me'n, en ouros, dat mane en steert te zeggen
is, als of er stonde : mane- of liever halvemaansteert.
De liervogel en is geen henne nosh geen pauw
van geslachte, maar van grootten eenen phasiaan of
fasant gelijk, slachtende anderszins meer naar den
merelhaan en den lijster. Hij is bruin van vederen
en de prente zegt genoeg hoe het met zijnen twee

avonde, Gods scheppinge kunt zien en er van lezen,
die bij onze tegenvoeters maar in levenden lijve to
Linden en is. Bij middel van de kunste van drukken
heeft God u die gunste gedaan, en, moist gij hoeveel
arbeid, moeite, en geduld het gekost heeft hetgene
gij nu zoo gemakkelijk, als in eenen slorp, binnenpakt en zegt : a 't Is net! 't Is bevallig! » gij zoudt
dankbaar uwe handen voegen en wenschen : Mocht
ik in Gods werk meaelpen!

voet langen steert gesteld is. Daarin draagt hij 16
pennen, van driederhand soorten, waaruit de ge_
daante en de naam van eene ouderwetsche lyre
ontstaan is. De liervogel kan nauwelijks vliegen,
maar hij loopt met behulp zijner vleriken bliksemsnel; hij uit eene luide en aangename vogeltale, die
men een quart verre hoort, en daarbij een getater of
geknotter dat men maar van dichter en kan waarnemen. Hij verschilt van den pauwmeerinwendig nog
als anderszins, immers men zou zeggen dat hij niets
ter herten en heeft als zijne schoonheid te duiken;
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hadden onze goede voorouders hem gekend zij zouden er zeker het beeld van de oolinoedigheiii van
aemaakt hebben.
Order ors gezeid, en pond den heord, aile
lezers en lezeressen die God met edele seboonheid
van ziel of lichaam begiftigd heeft,
Doet na den liervogel, niet na de pauwen
't Mocht u berotm en !

houtdief wipt er door, al hooger en hooger
En wat gebeurt er! Hij vliegt in de mane, en hij blijft
daar steken.
Hij had het gewenscht, en het was hem geworden!
En hij zit er nog, kiikt ]lever!

varend.

E. W.

WAAR VLIEGEN WIL, ETC.

C.

'T MANNEKEN UIT DE MANE

Sneeuwde fel : het land lag als order eon
doodlaken, en de boomen boogen grondewaards van
hunnen wilier last; alles was stifle en de velden
bleeven eenzaaM.
Een man van middelbaren ouderdom trok
moeielijk voort op den weg die naar den bosch
leidde; eene dikke koorde honk over zijne schouder,
want hij was er op uit om hout to rapen : dit was
verboden « Maar, zegde de veint, a flood dwingt!
In den Bosch gekomen, zocht hij overal rond, maar
en vond niets dat hem kon dienen « Dat ik eens
wat takken aftrok 't zal wel gaan, want het hout is
drooge! De bos,chwachter en zal het niet gewaar
worden, en dan nog, als ik weg ben, slat hij maar
en zoeke! Zoo gezeid, zoo gedaan. Hij werpt zijne
koorde over eenen dikken tak, en gaat aan het
trekker. Krak ! De branke komt naar beneden, en
in haren val sleurt zij kleenere takken mee. 'k Heb
er wel voor 'nen dad of viere! D dacht de dief, en hij
raapte zijn hout bijeen, bond het in eenen bondel,
en a hop! • hij lag op zijnen rugge. a 't Is redelijk
zwaar, doch 'k ben algauw t' huffs : 't is joist manesching, 'k zal goed mijnen weg vinden; heilige
deugd wat zal me dat een vier zijn! 'k En zal niet
weinig met den boschwachter kunnen lachen, als ik
rond mijnen heerd zitte! Maar eensklaps treks
iemand aan zijnen bondel, en eene welgekende
stemme doet hem bijna de koorts krijgon van schrik.
« Sta! vriend! Ge loopt zoo zeere; zoudt ge mij niet
kunnen zeggen, waar je dit hout van dawn gehaald
hebt? Wel, mijnheer, ik heb het gevonden.
« Zoo ! gevonde.n ! dat is moeielijk om gelooven !
Een bondel bout die er drie weerd is, op eene baan
vinden ! Gij heht het gestolen ! D « gestolen!
Genoeg, genoeg, gij gaat met mij mee naar
maar!
't kasteel. Ik zeg dat ik het niet gestolen en
heb, en zoo 't Been 't waar en is, zoo mad ik recht
in 't maantje vliegen,.. daar ! p — De boschwachter
ging antwoorden, maar, 6 wonder! hij bemerkt dat
de veint zijne voeten van den grond los gaan, en dat
langzaam optrekt, tusschen hemel en aarde. De
t akken der boomen later eene openinge, en de
D

D

D

D

D

D

D ---

1k ben een an-em bedelkind
Dat met een lied zijn !even wint,
'k Heb varier nochte moecler meer,
och Heer!
Ik dool alleen op aarde,
Ziet, kinderen, op mij near.
Moet zin2,end door de stratengaan
— En 'k zou veel liever weenend staan!
0 gij, die nnjne ellende ziet,
Onthoudt mij Loch de gunste niet
'Fe luisteren naar inijn lied!
't Is koud en vochtig in de straat,
Waardoor de snerpe viage slaat
Verstoot mij niet ! Ik sterve schier,
Heb brijzel brood noel' vonke vier,
En 't leven is zoo Bier!
0 geeft. mij wat, die geven kunt,
En aan een kind het leven junt!
Verga van honer ziekte en koud'
Aanhoort een kind wrens herte rouwt
En op uw hert vertrouwt!
Ach ! wilt gij welk een hemelsehat
Fen welgegeven gift bevat!
Ik smeek u, kinderen,
weest niet wreed
Voor de arme weeze ... want het deed
Uw moeders herte Teed!
'k Ben kind als gij, doch nooit en lag
Mij op den mond een kinderlach;
De vreugden die u 't !even biedt
En vind ik noch en ken ik niet :
'k Vind armoe en verdriet
Eene alemoes Gods zegen heeft
Voor die ze met zijn herte geeft.
\Vie weet, ach !... wat in later tijd
Ge ook eenmaal in uw leven zijt :
Ofge 6Ok niet eens en lijdt?
'k Zal bidden, en 'tgebed wellicht,

Dat de arme weeze in 't herte ligt,
Vermildert eens den levensnood
Van die weleer voor aalmoes bood
Een arrem stukje brood!
16 December 1855.
E. V. 0.

De ziel, de menschenziel, wat is zij wonder root !
Hoe brandt het loch het vier, dat God haar binnengoot !
0 ja! als 't winterveld, met zijne onmeetbaarheden,
Zoo naakt, zoo wijd en breed, daar voor ons openslaat,
Als de ooze zockend dwaalt, van boven tot beneden,
In diepe oneindigheid, waar nievers pale en staat!
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Als 't, effen veld daar ligt, met Witte sneeuw bedekt,
Of rustte 't in den slaap waaruit men nooit ontwekt,
Als alles stille zwijgt, of dat de noordervlage,
Zoo zwart, al zoeven voort, door d'hemelstreken vlucht,
En dat er eene stem, bij 't uitgaan van den dace,
Een stem, die men niet kent, heur droeve klachten zucht;
0 dan , dan hijgt de ziel !... der is daar lets dat brandt ,
Dat gloeit tot in den grond van hert en ingewand!
Ze wil, de ziel, ze wil uit 't lichaam naar omhooge!...
Ze moet ten Hemel, en het rijk der aarde ontgaan !...
En 't is of me op heur vlerk toen de eeuwigheid in vlooge
En met heur opwaards zwierf, het aardsche stof ontlaan !..
Dan voelt de ziel heur groot, ja vele grooter zelf
Ms 't veld, als 't wide woud, en 't hemelbreed gewelf I
Ze vaart, ze vliegt in 't ruim, en blijvende daar zweven,
Al wat op aard bestaat schijnt haar zoo kleene toch :
En 't water N an de zee tot bergen opgeheven,
Schijnt haar een druppel toe, een niet, en minder nog!...
Dan voelt ze 't, ja ,
zoo wel, dat zij van de aard niet koomt,
Maar dat een eedler lets door hare krachten stroomt !...
Een jets dat haar ontvlamt en hooger op doet vliegen,
Ver boven 't wijd heelal, tot waar de zonnen, tot
Alwaar de sterren staan, en 's hemels lam en wiegen,
Tot Hem, die alles schiep, tot Hem, zegge ik, tot God!
..... Veurne.
.........

Is de d ..... . een eerlijk man? — Ja wel : immers
als men 't kwaad doet hij pakt de schaamte, en als
men 't biecht hij brengt ze weere.
.............

AAN X.

Lit vermaak, en met uit plicht,
Hier begin ik een gedicht:
't Is het eerste van mijn Leven,
't Is in moeders Taal geschreven
Dit en 't andere al te Oar,
Dat ik schrijve van dit jaar,
Zij Gods grootheid opgedragen,
Tot Zijne eere en welbehagen !
R. stud. goes.
Te Saint-Mommolin bij Duinkerke dient men
Sint Mummolinus voor de stommen, de kinders die
hakkelen, ofte moeielijk spreken. Zou die name in
geen verband staan met ons mompelen, of nog beter,
met het mommelen van te Leiewaard, dat is binnen
's monds klappen, op eene bijna onverstaanbare
maniere spreken. Alzoo schrijft men Sint Canutus en
Sinte Bibiana ook een patroonschap toe, en ik en
weet geen reden waarom Sint Cornelius zou patroon
zijn van 'thoornvee, 'ten zij dat corn (hoorn) in zijnen
name staat.

Mevrouwe de Abdisse en het Magistraat. In 1700, en
bestond er maar een huffs meer van, gelegen recht
over de poorte van de abdije, en het droeg nog den
name van g 't Beggijnhof. » Hieruit volgt dat er in
Vlaanderen 7 Beggijnhoven waren : Brugge, Kortrijk,
Dixmude, Iper, Damme, Dudzeele en Meessen,... zoo
niet meer.
Een yolk kan moedig, welvarend, rijk, en
aanzienlijk zijn als het helden, wiskunstenaars en
zedelijke wijsgeeren heeft; maar zijn welstand klimt
niet tot geluk, zijn aanzien niet tot roem, _ zijne
geschiedenis wordt geen vruchtbaar voedsel voor
het nageslacht, zoo'n yolk is geen yolk in den vollen
zin des woords, als het geen DICHTERS heeft. De
Letterer zijn voor een yolk wat de kroon voor den
koning, de trouwring voor de echtgenoote, het
vaandel voor de legerbenden is. De poesie is voor
het yolk als de Benjamin des gezins, als de lieflijke
Johannes order het twaalftal.
J. A. ALBERDINCK-THIDI.
Langst den Lisseweegschen watergang
Staander zeven boomen even land;
't En zijn noch esschen noch popelieren
j'En zou 't nie Ilan, al waar-je me' vieren.
Aldus beschrijft de Vlaming het zevengesternte,
in een bekend raadsel, en in dit raadsel, dat in
gepaste woorden sarnen gebonden is, bewaart hij
't oud woord g boomen » , dat stralen te zeggen is,
en dat men nog hoort in spreuken gelijk de volgende : g De zunne boomt in 't water p , enz. Sunbeam
zegt het Engelsch, in den zelfsten zin, en ik weet
eenen grooten geleerde die al zijn verstand te werke
legs om dat woord, in eenen ouden boek voortskomende, te verstaan; en diet verstaan zoude, wist hij
mijn raadselken. Die zeven evenlange boomen langs
den watergang zijn de evenlange stralen der zeven
sterren, langs den waterachtigen gang, der wolken.
Nog drie sers, die uit vriendenhand mij toekomen : Serpieters, Servrankx en Serreyns. (bl. 74.)
..........

1 Is gemakkelijkst van al door den postmeester
inschrijven en betalen, dan heeft men 't blad ongezegeld, ongeplekt en op zijnen tijd. Alle inschrijvingen loopen van den eenen advent tot den anderen;
de verschenen nnmeros zijn altijd krijgelijk, en 't
eerste jaar, in boek, genaaid of gebonden, ook, in
blaren niet meer.

. ■■•••■

In de I Memoires de Messines par J. Heugle; Ypres
chez Lambin , » leze ik dat er te Meessen, rond de

jaren 1300, een Beggijnhof gesticht wierd door
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJIKS

N° 11

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, N.

Adorate Zondag, vijfde na Brie

Koningen. 't Evangelie is van het kwaad zaad dat de
vijand tusschen het goed zaad gezaaid hadde, terwijlen dat de akkerlieden sliepen. Leest het 1 . Jaar,
bl. 391.
Dit kwaad zaad, zizania in 't grieksch, lolizinz
tremulention in de geleerde tale, en bier te lande ate
of Wilde haver geheeten, staat nog hedendaags in de
koornstukken van Pakestina, het heilig land; het is
moeielijk om het kwaad van 't goed koorn to onderscheeden, 't gene eene reden te meet mag geweest
zijn, in de oogen van den varier des huisgezins, om
het niet te laten uittrekken, uit vreeze dat zij het goed
koorn zouden meègetrokken hebben. Dit akkerschenden, met er kwaad zaad in te zaaien, moet ten
tijde van ons Heere in Palmstina eene geplogentheid
geweest zip van slechte gebuurlieden en afjonstge

9
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kwaaddoenders, gelijk nu het schelf in brand
steken of het boomen pelen bij ons; waarschijnelijk
wierd het gedaan bij schoonen klaren dage en terwijlen dat de werklieden noenstondden.
Het akkerschenden en is nu zoo gemeene niet
meet als bij vroegere dagen, maar eertijds stonden
de processen en de gedingen er vol van. Voor het
invoeren des christendotns moet het nog slimmer
gegaan hebben, zoo men kan geware worden als
men de levende superstition, of overblijfselen van 't
heidendom nagaat en onderzoekt. Zoo vindt men niet
alleenelijk van kwaad zaad zaaien maar van ritsenis
zaaien in de koornstukken; daartoe kookte men eenen
bezem in eenen pot water, en men besproeide daarmode de vier hoeken van 't stuk, in 't vaste geloove
dat de ritsems of rissems, of den oortne, zoo men zei,
al de vrucht zouden afgeknaagd hebben; uit de eene
superstitie sproot de andere, en 't zij waar men rit-
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sems vond, zoo waren zij er zeker van de tooveraars
en de tooveressen in gezaaid en moesten Bruit gelezen
worden. Di g gebeurde als volt : « 's Nuchtens voor
zonnen opgang, 0 was het voorschrift, « gaat kruiswijze over de pantie land waar de ritsems in gezaaid
zijn, leest aan elken hoek een kruisgebed. Item
neemt eenen vierpot, Brandt er drie ritsems in,
daarna een greepken wierook, bewierookt het stile
kruiswijze, ende leest
Onze lieven Heere ende Sent Amand
Le gingen te samen achter 't land,
Zonder stole of roe in hulder hand;
Heere, zeide hij, Sent Amand,
Daar zijn wormen in dat land!
En ons Heere zei tegen Sent Amand
Wel, steekt uit uw rechter hand,
En, 't zij zwart, wit, geelwe of rood,
Binsi drie dagen zijn ze al dood.
Dit is een ware vlaamsche carmen, charme, of
tooverspreuke, eene incantatio, un enchantment, op
dicht en rijm, eene heidensche belezinge, waar de
missionarissen 't venijn uit gehaald hebben, met, op
straffe van verwatenisse en zware boete, te verbieden
nog de namen uit te spreken of er in te voegen van
Thor, Woen, Dys, Laai, Vrya, etc., die eertijds in
de plaatse stonden van g ons Heere en Sent-Amand
Alzoo is de superstitie allengskens gebroken en
versleten gerocht, en, waar ze nog bestaat en is het
Beene heidensche afgodistische meer, imaar wel eene
half christene, te weten zulk eene, waarbij stichtelijke
woorden, gebeden en handelingen eene zekere kracht
en uitwerksel toegeschreven wordt, die zij niet en
hebben, noch uit de nature, noch van God, noch
door de instellinge der heilige Kerke.
Daar zijn of daar waren nog onlangs, lieden,
bier in Vlaanderen, die, even gelijk de oude heidensche offeraars met wien de eerste zendelingen
hier te doen hadden, hun ambt en bediening maker
van die belezingen te doen, en aldus een snort van
erfachtig heidensch priesterschap uitmaken, verschillende, ja wel, in veel dingen van de afgodenpriesters
van over onderhalf duizend jaar, maar hun gelijk
staande in hardnekkigheid; en 't en ware niet to verwonderen hielp de booze vijand ze hier end daar
aan eenen lukslag of twee, om met de oud versleten
vodden van zijn heidensch panneel het geloove der
vlamingen to blijven verduisteren. Genoeg is 't en
zoo vele dat ik al de moeite van de wereld gehad
hebbe om hier end daar zulk eenen belezer of belezeresse zijne of hare bedriegelijke kwaadwilligheid
of te lezen, en hand op hunne boeken te leggen. Die
boeken winnen veel met gekend te zijn, immers zij
en behelzen niet anders als oud vlaamsche en allerstichtelijkste gebeden, die zij, tot een kwaad einde,
D .

onverstaanbaar mompelen en uitreunen om aan geld
to geraken, en 't en is maar als 't bedrog algemeen
gekend zal zijn dat het bijgeloovig betrouwen zal
ophouden en plaatse maker - voor het gepast en
redelijk gebruik van natuurlijke hulpmiddelen, beneyens het gebed, en de sacramentalien of zegeningen
die de heilige Kerke toelaet ende voorenschrijft.
Sommige van die zoogezeide belezingen, die nu
met bijgeloovigheid gebruikt worden, zijn allertreffelijkste gebeden, en moeten, in Sint Elois tijd en
Sint Amandus, christelijker wijze gebruikt geweest
zijn.
Bijvoorbeeld het volgende, uit een Bier zoogezeide tooverboeken of schriften, drukke ik woord
voor woord, alleenelijk de spellinge verbeterende,
en niet in grieksche, maar in vlaamsche letters wedergevende
« Omme to beletten grijmtairen ofte grijmthauwe,
alsook good tegen den oorm. V oor eerst zal men over
de zaaiterwe ofte zaaigraan lezen den Vader-ons met
den Weest-gegroet, het geloove, ende Sint Jans Evangelie, met vonte water, met wijwater, daarover sproiende, met gewijden palm, in kruis geworpen, en kruiswijs
zeggende :lea den name des Vaders ende des Zoons
ende des Heiligen Geest. Amen. Van gelijke op het land
steken vijf palmebluarkens in /cruise, met het teeken
Iles heilig kiwis; naar de vrucht gezaaid is zal men
lezen den Onzen-vader en den Weest-gegroet en het
geloove, met Sint Jans Evangelic.:

Al zoo waarachtig als de tweede persoon van
de heilige drievoldigheid, Jesus Christus gebenedijd,
heeft willen aannemen onze menschelijke nature, en
heeft wiilen nederdalen uit den Hemel in het zuiver
lichaam van Maria, om ons te verlossen van den val
van Adam uit de slavernije des duivels; ende al zoo
waarachtig als Jesus Christus gebenedijd heeft willen
geboren worden op den heiligen Kerstnacht, uit het
zuiver lichaam van Maria, zoo bidde ik God almachtig dat doze terwe, deze vrucht, die zuiver ge(schapen)'
is, mag zuiver zijn ende gebenedijd, bewaard ende
beschermd van alle venijn ende zwart graan, van
donder en bliksem, van den hagel ende van den
oorme. Dat bidde ik door de menschwordinge van
Jesus Christus gebenedijd, door zijne heilige geboorte, door zijne besnijdenisse ende heilige bloodstortinge, ende door zijn heilig vaster; door zijn
heilig doopsel ende door zijne heilige predicatien,
leeringen, heilige Evangelien, ende door de macht
die hij heeft gegeven aan zijne heilige Kerke van de
poorten der belle to overmeesteren, ende ook door
het instellen van het alderheiligste sacrament des
Autaars, door het wasschen van de voeten van zijne
heilige apostelen; door zijn vierig gebed dat hij dede
1 't Woord is verduisterd en onieesbaar.
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in het hofken van oliveten; door het zweeten van
water ende blood, ende door zijn bitter vangen; door
het binden, slepen ende lijden voor drie onrechtveerdige rechters, ende alle zijne onnoozele beschuldinge, zware slagen ende onnoozele verwijzinge; door
zijne oodmoedigheid ende stilzwijgen, door zijne
doornen kroone ende bespottinge; door zijne onnoozele verwijzinge ter dood; door het dragon van zijn
heilig kruis ende kruisinge; door de zeven heilige
woorden die hij heeft gesproken aan het kruis, en
door zijne heilige bloedstortinge ende bittere dood,
zoo bidde ik God almachtig dat deze vrucht mag
zuiver zijn ende gebenedijd.
Ende al zoo waarachtig als Joseph ende Nico_
demus God almachtig, Jesum Christum gebenedijd,
van den kruise deden, ende Leiden het lichaam ons
Heeren in een nieuw steenen graf, van daar is hij
nedergedaald ter hellen, om zijne vrienden te verlossen, de poorten der hellen te sluiten ende te
binden, den helschen vijand te vernielen ende te
verpletten, zoo bidde ik God almachtig dat deze
oorm ende dit venijn, ofte deze schadelijke booster
ooh dood moeten zijn ende blijven, ende dat deze
vrucht, deze terse mag zuiver zijn ende gebenedijd,
bewaard ende beschermd van zwart graan, van den
Bonder ende bliksem ende bagel, ende van alle
onkruid : dat bidde ik, door al de verdiensten Jesu
Christi, ende door zijne glorieuse verrijzenisse ende
hemelvaart. In den name des Vaders, ende des
Zoons, ende des heiligen Geest. Amen. )
't En zou mij niet verwonderen hadde ievers
een Bisschop, om de superstitie uit te roeien, zijne
volkeren dozen landzegen voorengeschreven ende
gemaakt. Hoe doordrongen en doorkneed en is hij
inners niet van den geest der heilige Kerke! Hoe
treffende, het zuiver graan neffens de zuivere vruchtbaarheid van Maria te noemen, en met het geboren
worden, lijden en begraven des zaligmakers, de
geboorte, perikelen, begravinge van het edel koorngraantje te verbinden, dat eenen laatsten zegen
eindelijk toegewenscht wordt en eene vruchtbare
weder op komste, door de verrijzenisse ende hemelvaart Christi ! Waarlijk de Roomsche benediction
nit den Rituale en zijn niet schoonder en luiden
gansch eenderlei, de benedictie des broods bij voorbeeld, die aldus is : i Heere Jesu Christe, brood der
Engelen, levend brood des eetiwigen ]evens, geweerdigt to benediden dit brood, zoo gij hebt gebenedijd
de vijf brooder in de woestine, dat al .die daarvan
eten mogen hebben gezondheid naar ziele ende
lichaam, Gij die leeft ende heerschet in alle eenwigheden. Amen.
't Is jammer en te beklagen dat hetgene in de
inzichten der heilige Kerke het eigendom van allen
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was, uit geldzucht, door weinigen keeraafs gebruikt
wordt, en dat hetgene onze oude bisschoppen instelden, om de bijgeloovigheid uit to roeien, maar en
dient, door de schuld van sommigen, om heidensche
superstitie voort te zetten en in stand to houden.
In Zweden en Noorwegen, waar 't heidendom
langst van al bijgebleven is, worden de tooverspreuken nog hedendaags gebruikt in al hunne onkerstene
naaktheid; als een peerd zijn been verstuikt heeft,
bijvoorbeeld, strijkt men het, met der hand nederwaards, al reunen en al mompelen van
Odin' reed ten bosschewaard
En hij reed zijn veulens been in tween
Odin steed of en genas het
Lei mark in mark,
Been in been,
Vleesch in vleesch
Odin lei daarop een blad
Dat het bleef in de zelve stad 2.
Hier te Lando zelve en in stad worden nog veel
toovermiddels en tooverspreuken aangewend, ja, ik
wete er die wel opgebracht en treffelijk voor den Jag
komen, en ze zouden 't kleen yolk voor lomp en
dwaas schelden, en nogthans, heemelijk, Haan ze
Mietje of Wantje de waarzegster een stuk van hunne
klèeren dragon, om te verbranden, (zoo zij meenen !)
en nit dat brander, en voor schoon geld, worden ze
wijs gemaakt hetgene niemand en weet 'ten zij die
't al geschapen heeft. — Sint Wilhelm, (Willem,
Gulihelmus, Jelm, Lem, Willemijn, Guillaume,
Villemain, Guilmain, William) van Maleval, in
Toscanjen, eremijt, instelder van de Wilhelmiten.
Sint Wilhelm wierd in Vrankryk geboren, — zoo
't schijnt, — vooren aan in de jaren 1400. Hij begon
met soldaat to zijn, en, gelijk het dikwijls gaat onder
de soldaten, zoo leefde hij alsof hij van God nosh
van zijn gebod en had geweten. Doch, hij bekeerde,
en trok naar Roomer, waar Pans Eugenius 111 hem,
voor penitentie, eene beevaart oplei naar 't Heilig
Land. Nadal hij omtrent acht of negen jaar was
wog geweest, kwam hij \\TOT in Toscanjen, met het
voornemen van ievers eene verlatene plaatse te zoeken, waar hij 't overige_van zijne Jager in de eenzaamheid en de strengste boetveerdigheid zoude
kunnen doorbrengen. Na vele gezocht to hebben,
vond hij ten langen laatsten jets dat hem uitnemende
wel aanstond, to weten, eene vervaarlijkewildernisse,
in eene valleie, niet verre van Sienna. Die plaatse
was genaarnd de stal van Rhodes, Welke name later
veranderde in mala valle, in 't vlaamsch kwaclendale
waaraf men Maleval gemaakt heeft. Daaruit is 't dat
deze heilige ermijt onder den name van Sint GulihelI Odin, Woden, Woen,
2 Stall, stele, plaatse,
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mus, of Willem van Maleval bekend staat, en alzoo
onderscheidbaar is, bijvoorbeeld, van Sint 'Wilhelm, hertog van Aquitanjen, Sint Wilhelm, Aartsbisschop van Bourges, Sint Wilhelm, stichter der
ermiten van Monte-Virgine, in 't koninkryk Napels,
wiens laatsten feestdag op den 25 Junij valt, en meer
andere.
Sint Wilhelm trok zijne woestine binnen in de
maand September 1155, en, nadat hij daar eenigen
tijd alleene geleefd hadde, zoo ontving hij eenen
discipel, Albert genaamd, waarbij later hem een
tweede voegde, Reinoud, die doctor was van beroep.
Gulihelmus stierf, op 10 Februarij 1157, zijne twee
discipels bouwden op zijn graf eene kleene ermitage
met eene kapelle, hielden stipt aan den repel dien
zij van hunnen meester ontvangen hadden, en aanveerdden andere ermiten onder h un bestier. Zulkdanig
is de oorsprong geweest van het wijdvermaard
order der Vilhelmiten; het nam zoo zeere toe, dat,
van in de jaren 4200, het reeds verspreid was door
gansch Italien, Vrankrijk, Nederland en Duitschland.
Sint Gulihelmus' reliquien bleeven bewaard te
Maleval, tot dat dit klooster verwoest wierd, tijdens
den oorloge tusschen die van Sienna en die van
Florentien; alsdan wierden zij vervoerd naar Du itschland, en aan de preekheeren gegeven, te Francfort,
die ze omtrent de twee honderd jaar met groote eere
bewaard hebben, en naderhand overgelaten aan
't klooster van de Wilhelmiten in 't voorgeborgte van
Duren, in 't land van Gulik. Duren wierd verbrand
in 't jaar 1543, en 't klooster verwoest in den oorloge
tusschen den Hertog van Gulik en Keizer Karel, maar
de Wilhelmiten bewaarden 't hoofd van hunnen heiligen stichter ineen huffs van de stad, waar zij schuilden,
nadat de vrede gesloten was. In 't jaar 1570, wierd
het Wilhelmitengemeente afgeschaft door den Hertog van Gulik, en de religieusen moesten scheiden,
nadat zij voorafgaandelijk, mils oorlof van den
Hertog, de reliquien van Sint Wilhelm onder hen verdeeld hadden. 't Hoofd viel aan den Prior die 't aan
eenen karmelijt van Vlaanderen oaf, met name
Aarnout Cools; hij droeg dezen kostbaren schat rnëe
naar Antwerpen, wanneer hij aldaar Prior gemaakt
wierd van de Carmeliten, in 't jaar 1574. Vijf jaar
later, in 1579, joegen de Geuzen de Carmeliten uit
Antwerpen, en 't hoofd van Sint Gulihelmus gerocht
in de harden van twee soldaten van den Prince van
Oranjen, die 't te koope stelden, gelukkiglijk viel het
aan brave menschen, en, nadat de stad onder de
gehoorzaamheid van den koning van Spanjen teruggekeerd en de katholike religie hersteld was, plaatste
men 't, in 1586, ter vereeringe in de kerke van de
Paters Jesuiten. Wat er in latere tijden, namelijk in
de fransche revolutie, van die kostelijke reliquie

creworden is, en hebbe ik niet kunnen achterhalen.
Van in de jaren 1200 waren er overal kloosters
gesticht van Wilhelmiten, zelfs ook in Nederland.
In 'tjaar 1249, hadde Margriete van Constantinopelen ,
Gravinne van Vlaanderen, Sint Wilhelm een klooster
getimmerd te Wastine, niet verre van Biervliet; het
spoelde in zee 't jaar 1376, en de Paters kwamen
naar Brugge, in 4430. Zij bouwden er, dichte bij de
Gentpoorte, een nieuw klooster, dat den name kreeg
van Sint Antonius Dal, om reden dat er te vooren
eene kapelle stond van dien heiligen. De kerke was
voltrokken binnen de maand Augusti 1477, andere
zeggen 1478, en wierd, op den 7 der zelve maand,
pleehtiglijk gewijd door den bisschop van Doornijk,
Ferry Cluny, ter presentie van Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en van geheel zijn hof. Op 24
Februarij 1580, ontvingen de Wilhelmiten, van het
geusgezind Magistraat van Brugge, 't bevel van uit
de stad te trekker, 't gene die Paters gewilliglijk
deden, om verdere ongelukken te vermijden. a De
Willemine broeders bij de Gentpoorte, die letter
waren, » zoo spreekt Segher Van Male, in zijne
Lamentatie, d hebben (de Geuzen) uitgezonden in de
Godsgeleede; heurlieder kerke hebben zij geheel
gespolieerd, geroofd ende geprofaneerd. » Korts
voor den inval der Geuzen, had men de prochiekerke van Sinte Kathrine, staande baiter de Gentpoorte, uit voorzichtigheid afgebroken, en als de
stad nu van 't geuzengespuis gezuiverd was, zoo
lieten de prochianen van Sinte Kathrine hunne
diensten verrichten in de kerke der Broeders, tot
in 4589. Die religieusen waren te Brugge weOrgekeerd, van in 't jaar 1584,dock in 1731, gelijk zij
maar met drie of vieren meer over en bleeven en
dat zij geese genoegzame middels van bestaan en
hadden, zoo hebben zij onze stad voor goed verlaten
om bij hunne broeders te gaan, te Nyvel in Braband.
Hierdoor is 't gekomen dat de inwoonders van Sinte
Kathrineprochie op nieuw verhuisd zijn naar de
Wilhelmitenkerke, die zij bezigden tot in 1803;
't jaar daarna wierd ze, uit reden van bouwvalligheid,
afgebroken. Die kerke stolid vastebij de Gentpoorte,
in 't Willemijntje, zoo men zest, en tot in 4842 kon
men er nog de overblijfsels van zien. Leest het le
jaar bladz. 409.
Ten tijde van de Paters , bewaarde men bij hen
een deel van 't ijzeren harms dat Sint Wilhelm van
Maleval gedregen hadde, om zijn lichaam te kastiden; men wijdde er ook jaarlijks, ter zijner eere,
water en brood, die men gebruikte tegendekooksen.
Bij de Wilhelmiten lag de vermaarde theologant
Wilhelm Taelboom begraven, die te Brugge geboren
wierd in 1540. In 1580, was hij pastor der vereenigde prochien van Sinte Kruis en Sinte Anna, en

ROND DEN HEERD
ter zelver tijde professor van godsgeleerdheid in zijne
geboortestad. Uit Brugge gejaagd, van 't magistraat,
om de geuzen te behagen die schrikkelijk benauwd
waren van hem, ging pastor Taelboom naar Sint
Omaars, alwaar hij achtervolgens kaneunik wierd
en aartsdiaken in de kathedrale, welke laatste weerdigheid hij achttien jaar land bediende. Hij stierf op
den 4 September 4608; zijn lichaarn wierd naar
Brugge gevoerd en ter garde besteld, zoo gezeid is.
In de Academie te Brugge hangt eene kostelijke
schilderije, die gemaakt is, ten fare 1484, van Hans
Hemline, bij taste van Willem Moreel, om den
autaar te versieren van Sint Gillis en van Sint Maurus, of « Sente Semour, » opgericht door gezeiden
edelman in den zuidbeuk van Sint Jacobskerke, te
Brugge. Op de rechter luike ziet men Willem Moreel
nèergeknield, met zijne vijf zoons, en bachten hem
staat zijn patroon, Sint Wilhelm van Maleval, als
krijgsman uitgedoscht, met 't zwart patershabijt
boven op zijne wapenrustinge. Zijne rechtere hand
ligt op Moreels schouder, en met de slinkere houdt
hij een vaandel vast, waarop 't wapen prijkt van
't order der Wilhelmiten; de duivel ligt aan zijne
voeten onder de gedaante van een wild schrikdier.
Die schilderije is eene van de schoonste die Hans
Memlinc ons nagelaten heeft; achter den Geuzentijd
wierd zij naar Sint Juliaans hospitaal gedregen en
boven den autaar van de kapelle gesteld; de Franschen stolen ze in 1794, en droegen ze mèe naar
Parijs, van waar zij terug kwam in 1815; sedert
dien is zij in de Academie, benevens vele andere
pronkstukken, zoo als Memlines, van Eycks, Pourbus, Van Oosten, enz,
Sint Wilhelm, ook Sint Wilhelm-de-Groote
genaamd, wordt meest half ridder half meunik geschiderd, en is het passendste beeld dat men zou
kunnen uitpeizen van die middeleeuwsche ridders,
die zoo groot in hunne boetveerdigheid en in hun
geloove waren als in hunne stoutmoedige euveldaden;
Wilhelm is ook de best passende name dien hij
dragen kon, ingezien hij een goeden helm beteekent dat even vele te zeggen is als dappere krijgsman. De name Wilhelm is sedtrt 1830 bij den Belg
in ongunste gevallen; eertijds was hij zeer gemeen,
gelijk het de nog levende familienamen Willems,
Willemsen, Willemijns, Lem, Lems en Lemmens
uitgeven.
De violier of groflier, is Sint Wilhelms blomme.
De wonderlijkste Willem dien ik ooit gekend
hebbe is die fraaie nude Bruggeling en ge-wezen Koster in 't kleen seminarie te Rousselaere Guljelmus;
hij hebbe hier ook zijn plaatsken rond den heerd,
al ware 't maar om menig een van de Rousselaersche
oud studenten aangename geheugenissen, waeronder
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zeer aardige, te binnen te brengen.
111AANnAG, II. Sint Severinus, 507.
DIJSENDAG, 12. Item up den xli sten dad; in Sporcle
1437, zoo waren ontslegen ende te Brugge nit der
vangenesse gedaan XXXVIJ Pikaarden, die van des
woensdags in de Cinxenweke daar gelegen hadden,
't Welk was omtrent xxxvii weken. De stede van
Brugge gaf elken een donker groen habijt van vier
ellen taken, eene rieme, eenen grauwen hoed, die
kosten xx grooten 't stik. Voorts, zoo gaf de stede
eenen Jan Rantsaert een pond grooten, over dat hij
ze leeden zoude t'Atrecht, ende p ia ponder grooten
hadde hij voor hunne teerkosten tot daar. Ende eer
zij uit Brugge gingen zij gingen tot der vrouwen van
den Gruuthuyse, haar bedankende van barer almoesene, want zij hadde gegeven alle woensdage elken
IJ grooten, al den tijd dien zij gevangen gelegen
hadden, hetwelke bedroeg wet XXXVIIJ nobelen, ende
zij bleeven daar hun maaltijd doende, ende als zij
vertrokken zij gaf elken een pair nieuwe lijnen
kleederen. Als zij t'Atrecht kwamen, zij trokken bij
den Prince ende bij der Princesse, ende bedankten
hen grootelijks van der stede van Brugge ende van
der vrouwe van den Gruuthuyse ende vertrokken'
hoe zij gehantierd hadden geweest van heurlieden,
't welke de Prince ende de Princesse zeer wet Hamer
ende dankelijk » . Aldus die excellente chronike.
Die acht-en-dertig Pikaarden waren met Philips
den Goede binnen Brugge gedrongen, ten onrechte,
op dien schrikkelijken woensdag in de Cinxenweke,
1437, dien keer dat Philips aan burgemeester Louis
van de Walle zijn lever te darken had, en dat Jan
de Villiers dood geslegen wierd in de Bouverijstrate.
De Pikaards waren groote plunderaars en noo gezien
van de Vlamingen, zoodanig dat hun name tot heden
een hondsname gebleven is : ge kunt peizen hoe 't de
Bruggelingen speet van ze, geheel in 't nieuwe, te
moeten wOer naar den vergramden Hertog doer, te
Atrecht, en nog de boete betalen toe! 't Is ter dier
gelegentheid dat Philips beval de bouverijpoorte te
sluiten, die naderhand van burgemeester de Croeser
hersteld en geopend wierd; ze is nu onlangs omme
gedaan.
D1JSENDAG, 42. Sinte Eulalie. Maximiliaan I,
keizer van Oostenrijk en Roomsch koning sterft,
1519. Keizer Maximiliaan was de echtgenoot van
Marie van Bourgonjen, 't is hij die gevangen gezet
wierd van de Bruggelingen in Cranenburg, op de
mart, 't jaar 1488. Hij stierf to Insbrugge, Inspruck,
in Duitschland. Aldus leest men 't bericht van zijn
aflijvig worden in die excellente chronike : • De deugdelijke keizer Maximilliaan Ham oorlof aan zijnen
zone Carolo, den jongen Prince, ende aan al de
Vertelden.
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heeren, ende hij is weg gereisd naar Duitschland,
ende hij heeft al zijn dingen met vrede geordineerd,
ende na zijn beste wel doen bestellen. Ende kwam
daarna in de stad Insbrudge, daar hij ziek wierd,
ende de ziekte bezwaarde hem ten lesten zoo zeer,
dat hij te bedde bleef liggen. Ende zijn ; medecijnmeester ende nog andere meesters kwamen hem
llezoeken ..... ende spraken van kranken troost oin
te genezen. Dus maakte de deugdelijke Prince zijn
testament, in Welk testament hij beval dat men zijn
lichaam niet exentereren' noch balsemen en zoude,
maar men zoude vinden eene eeken kiste, daar men
zijn dood lichaam in zoude leggen. In welker kiste
men ook alle ding vinden zal dat tot den doode
zal behooren, te \\Tien eenen groeven zwellig 2 , daar
men 't lichaam in naaien zoude. Voort zoude men
zijne oogen, ooren, en zijnen mond vullen met
ongebluschten kalk, ende zoo zijn lichaam legge .
ln die eeken kiste, ende ter eerden doen, welke eeken
kiste hij wel drie jaren met hem voerde, waar dat
hij reisde, want zij was gesloten in cone ijzeren
kiste, daar Maximiliaan alleen den sleutel of behield.
I Openen en ontin.Aewanden.
2 Zwellig is verkort van zweddelig of zwadelig, dat zeif
van 't oude zwadel, zwadelen, nu zwachiel, zwachtelen komt,
't gene lykdoek en kinderdoek, wiege- en grafgewaad
bet eekent ; in 't Engelseh is 't swaddle.

Ende waar hij kwam, terstond moesten zijne arehierq
die kiste op zijne kamer brengen, daar hij sliep,
zoo dal elk meende dat daarin kostelijke dingen
ende juweelen waren. Ende als hij zoo ziek wierd
dat hem dochte de dood te genaken, zoo ontving hij
het heilige Sacrament, ende hij stelde zijn herte
order den sterken standaart des geloofs, met betrouwen der heiliger ende voldoender passion, ende
der alderbitterster dood Christi Jesu, bevelende zijne
ziele in de harden des hemelschen Vaders, ende
gaf zijnen geest. Ende zijn lichaam wierd geleid in
die eeken kiste, die wierd gesloten in die ijzeren
kiste, ende wierd zoo gebracht ter nieuwer stad,
daarhij v‘ ierd begraven, bij zijnder moeder Leonora.v
Doze uittrekselen deele ik de lezers en lezeressen
mode, eensdeels omdat de Chronike niet wel krijgelijk, noch den gemeenen man wel lezelijk meer en is,
anderdeels om de schoonheid der oude vlaamsche
tale, die Van iedereen, weinig woorden uitgeweerd,
voor onze eigene en verstaanbare tale herkend word t,
peize iii, ofschoon zij dagteekene van voor 4531.
WoEsso.w., 13. Sint Gregoris II, Pans, '730. —
Marie van Bourgonjen geboortedag, 1457.
DONDEEIDAG, 14. Sint Valentijn. Leest het l e jaar,
bladz. 82, 83.
15.
ZATERDAG, 16.
VRIJDAG,

UITSTAP IN DE WARANDE

DE WALVISCH

De wa/-visch, bal-mna in 't latijn, phalaina in
't grieksch, al de zelve name zoo gij ziet,is de koning,

ging ik zeggen, maar flit ware mis, van de visschen:
visa en is hij niet, maar eon waterbewonend
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zoogdier, dat zijne jongen voortbrengt en aan
den uier zoogt gelijk andere dusdanige dieren te
lande. « Ende God schiep groote walvisschen, n zegt
de boek der scheppinge. De walvisschen worded
ook beroepen, in Daniels lofzang van de Brie kinderen, om den Heere te benediden, de walvisschen
namelijk, en al dat in 't water roert. De walvisch
heeft eenen dikken zwaren kop, en is, in den eigensten zin, hardnekkig, niet kunnende zijn hoofd
draaien zonder geheel zijn machtig lijf te verwenden;
de beenderen in zijnen nekke, die nauwelijks een
nekke mad heeten,zijn aaneen gegroeid, en dat was
noodig om, met zulk een zwaar hoofd en wijde
muil,de weerstaande wateren te kunnen klieven zonder ommeslaan. Onder het zwart, paanachtig, glad
vel van den walvisch, ligt er rondom eene 10 tot 20
duim dikke lage traan of olieachtig seek, dat driederlei van bestemminge is, voor zoo vele ik Gods
almachtig inzicht kan bespeuren ; ten eersten,
het dient den walvisch als eene zwennieme en
maakt de zwaarte zijns lichaanas vlotbaar; ten
tweeden het bewaart de warmte van zijn bloed,
zonder dewelke hij niet Leven en kan; en ten derden
het dient hem als een tegenweer tee en de uitnemende
zwaarheid des waters,die op hem drukt,wanneer hij
de onderzeesche diepten doorwandelende is.
De walvisch zwemt met twee padels, die Janzijds zijn lijf staan, en eenen platten steert, dien hij
op en neder beweegt, aldus schietende, met ongeloofbare snelheid, tot 800, 900 vademen diepe, ja,
tot op den rotsbodem van de zee zelve, waartegen hij
somtijds, in zijne blinde vervaardheid, aanboist,
zijnen kop verbrijzelt, en bloedend wêer omhooge
komt. Zijn eten is haring, sprat, geernaard, slijmvisch, zeesterren en zulk gekriel,dat men dikwijls op
strange tegenkomt; dat zwelgt hij, bij der tonne, in
zijne deurwijd openstaande muile, zicht wat eetbaar
is tusschen zijne plooibare baleintanden, het overig
water aanzijds uit zijne kavels spuigende. De neusopeningen boven op zijn hoofd zijn halfmaanwijs
van gedaanten, en daar uit jaagt hij, als hij kwaadis,
het verwarmde zeewater, of zijnen asem met water
gemengd, schuimend en ruischend in de hoogte.De
walvisch heeft kleene oogskens en sluitbare ooren.
Schiet een kanon af, boven water, hij en hoort het
niet; laat een roeispaan op het water tikken, hij weet
het, 100, 200 voet diepe, of waar hij ook ligt, en
hij gnat aan 't vluchten. Dan geeft men er jacht
op en schiet hem den hellekeer, zoo de vlaamsche
visschers dcii harpoen heeten, in het lijf, en laat
de koorde, die er aan vast is, uitspinnen, tot dat
hij, t'enden zijnde, weer boven komt, om te verasemen; dan krijgt hij nog en nog eene harpoen- of
lanssmete, tot dat de zee overal rood staat van 't
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bloed; hij spertelt en hij slant dat het klakt en klettem heinde en verre, hij bloedt uit, verliest zijn
evenwicht, en blijft dood liggen vlotten overkant.
Dan is het een good crop kruipen en het vet uit zijnen
rugge &ken, maar, eer hij sterft, geeft hij ook
rnenigmaal zulke vervaarlijke slagen met zijnen
steert, dat de boot met man en Innis zou in de
lucht stuiven en jammerlijk ten Fronde Haan. Zulkdanig is de macht die.- de walvisch in zijnen steert
draagt, dat hij, met een vrong klaar uit het water
loopt, en in de lucht sprint. De walvisch woont in
Groeiiland, tusschen de ijsrotsen van de poolsche
zee; daar gnat men hem jagen, ten gevare des
kostelijken levees, om hem zijn traan al te steken,
en zijn balein te krijgen, daar men, in regenscherms
en korslijfs, gebruikt van maakt. De tempeesten, en
de jacht die men op den walvisch maakt brengen
hem somtijds alhierwaard. « Zoo kwarnen er op
Sint Brictiu_; nacht, 9 Julij 1403, te Oostende acht
groote walvischen aan, die daar bleeven liggen op 't
zand. Ende elk een van deze visschen was bet als Lxx
vraten waren al zoo ()Toot
mans voeten lang. De neu -b
dat m' er in stale Bens Groot mans vuist, de muile was
geschapen als eenen engelschen wullezak. Endo elk
van deze visschen hadde inne wel xxxiiij haringtonnen smouts. Ende als men die visschen houwen
ende slijten zoude, men moest er met leederen inne
klimrnen, van boven in den buik. Ende in den buik
van elken vissche zoo mochten staan xiiij of xv
mannen, elk met Bender scheutele, omme 't smout

ende 't bloed te vergaderene, ende sommige hadden
hakskens ende bijlen omme die visschen in stikken
te houwene. Ende deze lieden stonden in den buik
van dien visschen, of zij gestaan hadden in eenen
vloer. Dit is 't incarnacioen in latine, nemende 't getal letteren
OCTO CAPIT LETE PRiEGRANDIA FLANDRIA CET.

Elke D doet 500. Dat is 't incarnacioen in

vlaamsche, ende bier, zoo maken twee DD duist
OostenDe weet Dat BrICtIus naChte
Gevangen waren walvIsChen aChte.
Item in 't jaar daarna, 1404, op den goeden
vrijdag, binnen der voornoene, binnen der tijd dat
men te Duinkerke de passie preekte, 't yolk liep al
nit der kerken ter zeewaard. Ende daar kwam een
groote walvisch, die daar met grower pijne ende
arbeid gevangen wierd, ende subtilelyk gekregen;

ende hij was wel Lxxx gemeten voeten lang. • Dus die
excellente Chronike.
Het kan een quart duren eer een walvisch gevangen en dood is, het kan 40, 50 ureic duren ook;

als men hem eindelijk meester is, dan trekt men hem
van langsten 't schip, men haakt hem vast, somtijds van weerkanten 't schip, zoo dat men met een
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gewand hem keeren en wenden kan, na beliefte,
en men springs erop met ijsklauwen in de leerzen en messen en spaden in der hand. gene lade
traanvet ofie vlake worth afgedaan en aan boord
geworpen, strekkende van top tot teil, en dan, de
visch eenen schaak of twee oingedraaid, wederom
eene bende losgesleten en afgeschept, tot dat men
Fond is; dan laat men 't geraamte in zee vliegen, en
vaart voort, vangende en slijtende tot dat de ladinge
vol is.
De Noordlanders voeren achter walvisch van in
de jaren 800; in de jaren 1400 waren 't de Vascoenjers, en in 1500 de Hollanders, die die vangst alleen
bedreeven; in 46 jaar tijds vongen deze laatsten tot
32,000 walvisschen, die 383 millioen frank opbrachten. De Americaanders zijn tegenwoordig de eenigste
die nog walvisch vangen; in 1852 hadden zij 756
schepen op die vangst, en, als 't zoo nog eenige jaren
voortduurt, en zal iii geheel Gods scheppinge been
enkel hoofd walvisch meer te vinden zijn, slacht zoo
veel andere dieren, die met den algemeenen zondvloed teenemaal uitgestorven zijn.
Het jong van den walvisch is ossengroote als
het ter wereld komt, en de melk die het zuigt en is
van koeimelk bij der smake niet onderscheidbaar.
G. G.

BRIEVEN

II
Niepoort 3 Februarij 1867. — Mijnheer. -Ziende in Rond den Heerd dat gij veel houdt om te
weten hoeveel Beggijnhoven er in V laanderen geweest
zijn, berichte ik u dat er ook te Niepoort een geweest
is. Ik heb veel informatien genomen wanneer het
heeft mogen gebouwd zip en wanneer de Begginen
Niepoort verlaten hebben, maar ik en hebbe niets
daar omtrent kunnen vernemen. Het Beggijnhof
bestaat nog en behoort de stad toe, die het doet
bewonen door den armen. Zelfs in de stadspapieren
en kan men niets vinden dat eenig betrek op het
Beggijnhof hebbe. Er zijn vele kloosters te Niepoort
geweest, en gij .zult, Mijnheer, het kunnen lezen in
het Nieupoortsch jaarboekje dat ik u zende, u verzoekende het te willen ontvangen.
Nu dat ik aan 't schrijven ben, moet ik u ook
zeggen dat gij, in uwen numero 36, l e jaar, M. 280,
van den heiligen Laurentius vergeten hebt te zeggen
dat hij gediend wordt te Ramscappelle, daar is er
een groote toeloop, en hij moet nog veel grooter geweest zijn, aangezien men eertijds daar vendeltjes
gaf aan de bedevaarders; ik heb er een voor mij
liggen : Op den eenen kant staat Sint Laureins met
eenen rooster, gekleed in diaken, en eenen boek

in der hand, in de verte zie men het dorp Ramscappelle, en nog verder Niepoort, van waar er bedevaarders k omen, en al onder staat er gedrukt: «S. Lawreys
bids voor ons. Ramscappel Veuren ambacht 1642. *
Op den anderen kant ziet men Sint Donnnicus,
die den paternoster van Onze Lieve Vrouwe krijgt,
nog eens het dorp Ramscappelle en Niepoort, en at
onder
Wij bidden weirde brut' t,
0 moeder ends maeght,
Data 't Ramscappel voick
In Veurn-ambacht behaeght.
Hopende dat gij zoo hoed zult zijn van geheel
mijnen krabbelbrief te lezen, eindige ik, u verzoekende, indien gij naar Niepoort komt, van te willen
naar komen, mogelijks zoudt gij hier nog het eene en
het andere voor Rond den Heerd kunnen vinden; zoo
als van Ons Heeren huizeken, en de oude kapelle
van de visschers, enz.
Aenveerdt Mijnheer mijne groetenissen.
A. K.

Antw. Blijve u zeer verplicht, mijnheer, en zal

komen zoo 't mogelijk is; ondertusschen zoekt maar
naar onze oud- en schoonheden : eigen heerd is goud
weerd. — 't Niepoortsch jaarb. is mij toegekomen,
dank u !
G. G.

III

Brugge, 4 februarij 1867. — Mijnheer, — In
stede van Manten en Kalle zeggen ze to Thielt alzoo
Titen en Taten,
Trokken te Ore naar de soldaten:
Titen lisp zeerst
En Taten kwam er eerst.
Omicron.
WAAR 'T VLIEGEN WIC, ETC.

In de veertiende eeuwe was de peste zoo geweidig te Reninghe en te Woesten, dat er maar drie
menschen op die twee prochien over en bleeven, de
andere waxen gevlucht of gestorven. De bramen
groeiden door de kerkvensters te Woesten, zest de
traditie, en als er een mensch de voetprenten van
eenen anderen mensch tegenkwam knielde hij neder
en kuste hij ze van blijdschap.
Te Rousselaere staat er een huis dat de Wulf
beet, er staat een wolf boven de deure, en 't was eertijds eene herberge, de Wulfgenaamd ter indachtigheid dat, binst de peste van de jaren dertien honderd,
de wolven nit de bosschen kwamen van 't omliggende, en dat er in dat huis een wolf in de schouwe

zijnen nest miek. Daar en bleeven des tijds maar
drie-end-negentig zielen in de geheele stad Rous-

selaare.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD en COMP., Boek- en Steendruk kers, Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIIELIJKS

N° 12

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 47. Circumdederunt Zondag, in septua-

gesima, negenste voor Paaschen. Leest het 4 e jaar,

M. 66. 't Evangelie is van 't rijk der Hemelen, dat
eenen vader des huisgezins gelijkt, die den eersten
morgenstond uitgegaan was om werklieden te huren
in zijnen wijngaard; ende, overeen gekomen zijnde
met de werklieden voor den dagelijkschen penning,
heeft hij ze gezonden in zijnen wijngaard; en uitgegaan zijnde omtrent der derder uren heeft hij andere
gezien op de mart ledig staan, ende heeft hun gezeid
Gaat gijlieden ook in mijnen wijngaard, ende wat
recht zal wezen zal ik ulieden geven. Ende zij zijn
weggegaan. Ende wederom is hij uitgegaan, omtrent
der zesder ende der negenster uren, ende heeft
desgelijks gedaan. Maar omtrent der elfster uren is
hij uitgegaan, ende heeft er anderegevonden staande,
ende hij zeide tot hen : Wat staat gij bier den heelen
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dag ledig? Zij zegden hem : Omdat ons niemand
gehuurd en heeft. Hij zegt hun : Gaat gijlieden ook
in mijnen wijngaard. Ende, als 't avond geworden
was, zoo zeide de Heere des wijngaards tot zijnen
huismeester : Roept de werklieden ende betaalt hun
den loon, beginnende van de laatste tot de eerste.
Als zij alsdan kwamen die omtrent der elfster uren
gekomen waren, hebben ze elk eenen penning ontvangen. Ende de eerste, ook komende, hebben gemeend dat zij meer zouden ontvangen, ende .zij
hebben ook elk eenen penning ontvangen. Ende
lien ontvangende murmureerden zij tegen den vader des huisgezins, zeggende : Deze alderlaatste en
hebben maar eene ure gewrocht, en gij hebt hen ons
gelijk gemaakt, die den last des daags ende de hitte gedragen hebben. Ende hij, antwoordende, heeft
tot eenen van hun gezeid : Vriend, ik en doe u geen
onrecht, zijt gij niet om eenen penning met mij over-
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eengekomen ? Neemt dat uw is ende gaat henen, ik
wil ook dezen laatsten geven gelijk u : of is 't mij
Diet geoorlofd te "doen dat ik wille ? Is uwe ooge
kwaed omdat ik goed ben ? Alzoo zullen de laatste
de eerste wezen ende de eerste de laatste, want veel
zijnder geroepen maar luttel uitverkoren.
Die penning, waarom de vader des huisgezins
overeen kwam met de daghuurlieden, was een denarius. Denarius dat is een latijnsch woord, waarvan
wij denier gemaekt hebben, en dat in onze tale zou
door tienling of tielling moeten vertaald worden, zoo
't in der daad is, bij Kiliaan in zijnen woordenboek;
men hiet dit geldstuk tielling of denarius, omdat er
tien asses ofte stuvers in gingen, van omtrent de negen centimen, nieuwertijdsche munte; zoodanig dat
dat wijngaardvolk elk eene daghure won van tien
stuvers, dat in dien tijden de hoogste dagloon was,
ook bij die van Roomen; het wijngaardwerk was aanzien voor van den zwaarsten arbeid uit.
In zaken van gemeenzamen handel wierd bij de
joden, te Christi tijden, in Roomscher munte betaald,
te weten in deniers, asses of stuvers, en quadranten,
dat is veertels of oordtjes, het vierde van den stuver.
« De booze en zal uit der gehenna niet gaan eer by
zal betaald hebben tot den laatste quadrans of vierde
van den stuver » , zegt Christus. De roomsche munte
was de gangbaarste, immers, de munte van de
meesters van de wereld, en 't is aan die dat Christus
hem geweerdigde te onderwerpen. De nude munte
der Joden komt in 't Evangelie -voor den dag als de
Zaligmaker verkocht wordt. Hij wordt immers geleverd van eenen jode, — den eenigsten onder de
apostelen, de andere waren al nit Gallileien, — aan
doden, en voor joodsch tempelgeld, namelijk voor
dertig argenteos, zilverlingen, zilveren sekels ofte
ponden. leder sekel was vier deniers, zoo 30 sekels
was 30 maal 4 deniers of 90 centimen, ware 108 fr.
van ons geld, de prijs van eenen slave. De Grieksche
munte komt ook te passe in de geschiedenisse christi,
't was, zoo 't schijnt, de tolmunte : sint Pieter haalt
eenen stater, een pond gouds, of 20 fr. uit den mond
van den visch; de tollenaars eischen de didrachma
census of de cijns twee-tiellingen; en de groote sch uldenaar staat bij den huismeester decem millia talentorum schuldig, of tien duist vrechten, lasten of tonnes
gelds (van talaO, .dragen) dat is 10 duist maal de
weerde van eenen talent d. i. 9935 fr., ware bijkans
400 millioen fr. ! dan ging hij nog, als hij zulk eene
somme kwijtgescholden was, zijnen maat de kele toe
hoelen om eene schuld . van 100 deniers of 90 fr.!
Bit toogt hoe er van toen of Jodsche geldwoekeraars
waren en rijken gelijk Rothschild. 't Waren zeker die
bastes die de wet op hun voorhoofd bonden en huizen en erfenissen van weduwen en weezen inslokten,

zoo het Christus hun verweet. En die knecht toen die
eenen talent, of bij de 10 duist frank, in de aarde
dolf en op de bank niet en lei, hij deed een ware
dwazigheid, ik late varen dat hij daai'bij nog aan
zijns meesters gebod niet en volkwam. Zoo daar
was te christi tijden in Pakestina driederlei gebruik
van geld, driederlei yolk, en driederlei sprake; het
stond daarom boven het kruis ook in driederlei tale,
hebreeuwsch, grieksch en latijn, dat Christus de
Koning der Joden was; de heilige Messe wordt nog
in die drie tales gelezen, en in onze latijnsche Messe
hoort men de heilige herinneringen aan de passie
christi latine, meest van al; grcece in den kyrie, en
Hebraice, in Sabaoth, Hosanna Alleluia, Amen.
MAANDAG, 18. Te Jerusalem, Sint Simeon, Bisschop en Martelaar, zoos van Cleophas en nabestaande des Zaligmakers; hij was 120 jaar oud als
zij hem kruisten.
DIJSENDAG, 19.
WOENSDAG, 20. Sint Eleutherius, (in 't grieksch
Eleutherios, vrijeling) Martelaar, Bisschop en patroon
van Doornijk.
Eleutherius wierd geboren te Doornijk, waarschijnlijk in 't jaar 45u, Serenus, zijn vader, en
Blanda, zijne moeder, waren Christenen, en men
leest dat, honderd vijftig jaar te vooren, Sint Piatus
apostel van Doornijk, zijne voorouders tot het ware
geloove bekeerd hadde. Hij is opgebracht geweest
met Sint. Medardus, die omtrent Bender ouden was,
en hem Bens al lachen hadde voorzeid dat hij vroeg
of late zou bisschop geworden zijn van zijne geboortestad.
In plaatse dat het fetal der Christenen zou
vermeerderd hebben, te Doornijk, seders nu meet
als eene eeuwe en half dat Sint Piatus gestorven
was, zoo kwam het daar in tegendeel allengskens
te verminderen, 't zij bij gebrek van priesters, 't zij
om de onvermijdelijke gemeenschap die zij met de
heidenen hadden. De Franschen trouwens, aan wien
Doornijk toebehoorde, waren toen nog afgodisten,
en 't was in die stall dat koning Hildrik placht te
verblijven en gestorven is, zoo als blijkt uit zijn heidensch graf, dat aldaar ontdekt wierd op 27 Mei 1653.
Hildrik, hoewel hij" hoiden was, en vervolgde
nogtans de Christenen niet, en zijn zone Hlodwig
lies ze ook gerust, tot dat hij den oorloge begon
te voeren tegen de Franschen die 'tvolk van Roomen
onderdanig waren en tegen hunnen koning Siagrius,
die zijne zitplaatse hadde te Soissons.
De Fransche lieten hun voorenstaan dat Christen
zijn en onder Roomen staan eene en 'tzelve was, om
reden dat zij ondervonden hadden, als zij Gallien in
bezit Damen, dat de Gallen, die onder 't gebied der
Romeinen stonden christenen waren; daarom dach-
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ten zij, als wanneer zij de Romeinen bevochten, dat
zij ook de christenen niet en mochten in vrede laten.
Dit was de oorzake waarom de regierder, van 't land
omtrent de Schelde en van de Stad Doornijk al daaruit joeg dat nog zou overgebleven zijn van christelijke
huisgezinnen,. Eleutherius was alsdan dertig jaar
oud, en hij wierd gelijk de andere genoodzaakt weg
te gaan met zijne ouders, ende zij vertrokkcn naar
Blandin, een dorp op twee milen afstand van Doornijk. Dit en is 't Blandin niet, waarvan er sprake is
geweest in 't Leven van Sint Amand, en dat gelegen
was op eene hoogte neffens de stad Gent, maar een
ander Blandin, staande ter plaetse waar in de volgende eeuwen de kasselrije van Rijssel nog bestrekt heeft.
Door Hlothilde, de christene huisvrouwe van
Hlodwig, was de ruste welhaast hersteld onder de
geloovigen; vervolgens kw amen de christenen van
Doornijk weerom vrij bijeen te Blandin, bouwden er
eene kerke onder de aenroepinge van Sint Pieter,
koozen eenen bisschop met name Theodorus, en,
als hij gestorven was, gaven zij den stoel aan Sint
Eleutherius, die in 't jaar 486, de bisschoppelijke
wijdinge ontving uit harden van Sint Remigius, den
Aartsbisschop van Rhiemen.
Nadal Hlodwig 't heilig Doopsel ontvangen
hadde, 'tgene geschiedde in 496, zoo verliet Eleutherius Blandin enverhuisde naar Doornijk, waar hij
zijn zetel zette, en zoo veel heidenen bekeerde door
zijne mirakels en zijne predication, dat hij er eenen
keer duist doopte in eene woke. Hij preekte ook in
menige plaatsen van Vlaanderen, en gevolgentlijk
zijn Ionze voorouders en wij , hem ten deele de kennis
verschuldigd van den waren God.
Verbitterd om den snellen voortgang der christene religie, spande de booze geest alle middels in
om ze to verhinderen, namentlijk deed hij onder
Eleutherius zijne schapen gevarelijke dolingen ontstaan ropers 't aanbiddelijK mysterie der menschwordinge Chri.Ai. Eleutherius bestreed moediglijk de
ketters, en tot twee Irma' toe ging hij naar Roomer,
om met den Heiligen Vader raad to schaffen wegens
de middels die hij gebruiken zou tegen de kwalen
van zijne kerke. Vijf jaar voor zijne dood, in 527.
beriep hij nog, ten zelven inzichte, eene kerkelijke
bijeenkomste of Synode, in de Stad Doornijk.
Op zekeren dag dat Eleutherius nit de Kerke van
Onze Lieve Vrouwe kwam, met den diaken Anastasius en zijnen discipel Audoenus, zoo vielen hem de
ketters op 't lijf, en gaven horn zulk eon geweldigen
slag op zijn hoofd, dat hij half dood in den frond vtel,
Eleutherius leefde nog vijf woken, en stierf op den
20 Februarij 531, in den ouderdom van vijf-end-zeventig jaar, 't vijf-en-veertigste van zijne bisschoppelijke bedieninge. Sint Medardus, bisschop van
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Noyon, die van kindsbeen of bezondere vriend was
ge-weest van Sint Eleutherius, begroef hem to Blandin, in de kerke van Sint Pieter, gelijk hij bij zijnen
uitersten wille belast hadde, om roller dat zijne ouders aldaar begraven waren, en dat hij er zijn hisschoppelijk ambt begonnen hadde.
Hoewel Sint Eleutherius stierf van de kwetsen die
ze hem toebrachten uit haat van ors heilig geloove,
en dat hij aldus de kroone der martelie verdiend
heeft, en wordt hij nogtans niet als martelaar, maar
als belijder gevierd, en 't officie als ook de Messe,
die men op van dale ter zijner eere leest in de bisdommen van Brugge en Doornijk, hooter hem belijder
en bisschop, om Welke roller, en wete ik niet.
't Lichaam van Sint Eleutherius is in de kerke
van Blandin gebleven tot in 'tjaar 1064, alswanneer
Baldwin, bisschop van Doorntjk en Noyon, het naar
de Kathedrale van Doornijk deed voeren, op den 23
Augusti. Tot aan de fransche revolutie, vierde men
jaarlijks, in 't bisdom van Doornijk, op lien eigensten dag de geheugenisse dozer vervoeringe, onder
den titel uan Translatie van Sint Eleutherius; binst
de loopende eeuwe is die feestdag -verzet geweest
op den 15 September, om rodeos die ik verder gal
to kennen geven.
In 't jaar 1247, op den 25 Augusti, wierd de
rijve opengedaan waarin de reliquien van Sint Eleutherius berustende waren, ter presentie van Odo,
bisschop van Tusculum en afgezant van Pails Innocentius IV, alsmede van Walter van Marvis, bisschop
van Doornijk, van Everaert, bisschop van Kamerijk,
van vole abler, kaneuniken, edellieden, en van eerie
onzeggelijke menigte yolks. Ter Bier gelegentheid
verplaatste men de gebeenderen van Sint Eleutherius
in eene allerkostelijkste zilveren rijve of fierier (van
't latijn feretrum berrieof bare), die heden nog, met
de reliquien daarin, bewaard wordt in de kathedrale
to Doornijk; in 1566 plunderden de geuzen die schoone kerke en sloegen er alles aan stuks. Gelukkiglijk
hadden eenige kaneuniken de voorzorge genomen
van Sint Eleutherius' fierter weg to stoker; zij deden
ze in eene tonne, en zonden ze, kwansuis als koopware, naar Douay, in Vrankrijk; ruim twee eeuwen
later, binst de fransche revolutie, was die onweerdeerbare schat weOrom in allergrootste gevaar van
geroofd en onteerd to zijn; ditmaal nogtans bleef hij
te Doornijk, eon edelmoedig burger van die stad,
Mijnheer Dumortier-Willaumez, deed de rijve van
Sint Eleutherius bedektelijk naar zijn huffs brengen,
verdook ze vooreerst in eenen drooggetrokken steenput, en daarna in eon magazijn tusschen bakken en
kisten allerhander koopwaren. Wanneer de kerke
hare -voorige ruste bekomen hadde, gaf Mijnheer
Dumortier zijne wete te kennen aen zijne Hoogweer-

92

ROND DEN HEERD

digheid Franciscus Josephus Him, bisschop van
Doornijk, en, op den 15 September 1804, kwam de
lang verborgen fierter van Sint Eleutherius weèrom
te voorschijn; processiewijs wierd ze gedregen van
't huis van Mijnheer Dumortier naar de kathedrale,
en zoo groot was hierover de algemeene vreugde dat
men in de straten schier versmachtte van 't eendelijk
yolk dat op de beenen was. Om de gedachtenisse
hiervan ten eeuwigen dale te bewaren, heeft men
den feestdag der Translattie van Sint Eleutherius,
eertijds 23 Augusti, vastgesteld op den 15 September.
Voordezen bewaarde men in de kathedrale van
Sint Donaas, te Brugge, een been uit 't lichaam van
Sint Eleutherius; die reliquie wierd ons gegeven
door de kaneuniken der kathedrale van Doornijk
uit erkentenisse omdat zij den 28 September 1611
van zijne hoogweerdigheid Karel Philips de Rodoan,
bisschop van Brugge, een merkelijk deel gekregen
hadden, eener rebbe namelijk, van de reliquien van
Sint Chrysolius.
Voor de oprechtinge der nieuwe bisdommen
in Nederland, ten fare 1559, lag Brugge onder 't
bisdom van Doornijk, en, tot in 't begin dezer eeuwe,
was een deel van Westvlaanderen, te weten dat tusschen Leie en Schelde begrepen lift, 't zelve bisdom
onderhoorig. Daarbij komt het dat, over een got,'
veertig jaar, de doornijksche Katechismus nog overal
in voegen was Tangs de kanten van Avelghem, Kortrijk, Meenen, Wervick, enz.
De bisschoppen die groote bisdommen bestierden hadden dan meest, zoo die van Doornijk, eenen
suffragaan of wijbisschop, en tot wijbisschop van
Doornijk, wierd in 14'76 gewijd broeder Gillis de
Baerdemakere, docteur in Theologien van Parijs
ende broeder van den freremeuren in Brugge. —
Daar zijn te Brugge nog « Barremakers » zoo de
Name nu uitgesproken wordt. — Nu, die bisschop
te Brugge zoo niet van Brugge woonde ten freremeuren, waar hedendaags stads lusthof is, en, als
minderbroeder, voerde hij den titel van bisschop van
Sarepta bij Sidon in Syrien. In 't jaar 1483 hadden
zekere nunnekes, die te Biervliet van de zee uitge-stroomd waren, het goed ter stove gekocht, te Moorkerke, waar nu burgemeester van Damme woont;
zij hadden daareen klooster gebouwd, en, op den 17
November, vroegen zij of 't die bisschop Gillis van
Sarepta hun kerke wilde wijen. « Ja wel, » zeide hij,
« mar gij moot uw klooster Sarepta heeten. » En ze
deden 't alzoo. Maar die nunnekens van Sarepta te
Moerkerke zijn later van daar naar Brugge komen
gevlucht, voor de Geuzen, en weunden eertijds waar
nu de deken van Sint Gillis klooster is, in 't fluweelhof, zoo gezeid; dan gingen zij naar Damme, en

verhuisden van daar om plaatse te makes voor de
versterkingen; ze zijn eindelinge toen nog in het hof
van den grave de Saint Pol komen woven, die den
tol gepacht hadde aan de Snaggaertsbrugge, die men
om de tyrans manieren van dies gehaten franschman
de snakkers brugge nog hedendaags blijft heeten;
uit dat huis, nu nog Sarepta, wierden de sareptenunnekens weg gedaan in de laatste fransche omwentelingen. Sarepta is later stads eigendom en eene
weverije geworden; 't straatje daar aanzijds heet
het Sarepte straatje, en alzoo hebben wij to Brugge
eene bittere geheugenisse te meer van het verloren
heilig land, van een verloren of gestolen heilig
klooster, en van onze vroegere onderworpentheid aan
het bisdom van Doornik. — Sinte Mildretha of Mildreda, abdesse van Minstre, op 't eiland Thanet, in
Engeland, gestorven op 't erode van de jaren 600.
Zij is patroonesse te Isenberghe, in Westvlaanderen,
en twee kerken zijn haar toegewijd in de stad Londen, eene in Bread Street en eene in Poultry; hoe die
heilige patroonesse van Isenberghe geworden is
mogen die van Isenberghe mij berichten, is 't dat zij
't weten : ik zal hun dankbaar zijn.
DONDERDAG, 21.
VRYDAG, 22. De slag van Cassel 1071. « Robrecht de Vriese met twee vlerken schaarwijs komende daar de koning was die nog niet en bevroedde
bevochten te zijne, began te shine up de Francoisen,
die nog up hun verweer niet en waren en te geender
ordinantie en konsten geraken. Nauwe was er eon
die hem verweerde, ende Robrecht met zyn yolk was
houwende ende kervende. De koning vlood weg,
daar -wierd zoo veel yolks verslegen, zoo dat al de
grachten ende beken omtrent Cassel waren gevarwed van den bloede van den -voorzeiden Francoisen,
Daar waren verslegen veele Princes ende groote
heeren ende edelmannen. Ende zonderlinge zoo
bleef daar verslegen de grave Aernoudt, Richildis
oudste zone, de welke was gevoerd to Sint Omaars
in Sint Berlins kloostere ende daar begraven. Des
Bisschops van Parys broedere, die grave was van
Beunen wierd in dezen strijd gevangen van Robrecht
de Vriese, ende nog veel andere edele heeren. Ende
Robrecht deed ze al verscheeden leggen, in diverscher vangenessen in Vlaanderen. Ende ook eindelijk zoo wierd Rijkhilde gevangen van Robrecht
heuren zwazeling'. — Sint Pieters stool to Antiochien, waar wij eerst den name van Christenen of
Kerstenen ontvangen hebben, en waar Sint Pieter
den bisschoppelijken stool stichtte.
ZATERDAG 23. Sint Pieter Damiani, Cardinaal
Aartsbisschop van Ostia, bij Roomen, 1089.
' Zwager.
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UITSTAP IN DE WARANDE
DE WAINISCH

Daar staat in mijnen voorgaanden numeric, dat
de wascoenjers — basques, biscayens, vascons, gascons, zeggen de franschen — de eerst gekende
walvischvangers waren zuidwaards Europa. Daartoe
moeten de wascoenjers, naar de ijszee, verre boven
ijsland gaan varen zijn, 't gene dat ze zeker niet en
deden; ofte wel de noordsche walvisschen moeten
alhier gekomen zijn, 't gene zij nooit en doen; ofte
wel daar moot een andere soorte van walvisschen
aan onze zeestreken eigen zijn, 't gene Cuvier, de
fransche natuurkenner loochent, verzekerende, uit
zijn cabinet, dat de wascoenjer walvisschen, door
de visschers vervolgd, hun zijn gaan wegsteken en
schuil houden onder de eeuwigstaande ijsschotsen
en ijskorsten van de Poolzee. Onze natuurkenner
en Leuvensche professor P. J. Van Beneden heeft
het zeggen van Cuvier daar gelaten, en de historie
ondervraagd, om te weten vat de boeken van de
ijslandsche visschers daarvan zeggen; en de ijslandsche visschers boeken zeggen al van voor de jaren
1100 dat de noorder walvisch nooit tot aan hun
eiland of en kv‘ am, en dat er eene verschillige soorte
van walvisch toen bestond, waarop zij joegen, dien
zij zuidersche walvisschen hieten en dien zij kenden
aan zijn bemosseld en beschelpt vel, tervviji de noorder walvisch moedernaakt van velle is. De ijslandsche
visschers moisten bovendien nog en schreeven van
dien zuiderwalvisch dat hij in Februarij in de wascoenjer baai te ziene was, en dat hij te zomerwaard
naar 't noorden opstak, tot bij en omtrent ijsland.
Wien nu gelooven, Cuvier of de ijslandsche
visschers van in de jaren 1100? Dat het ware dat de
wascoenjers nog walvisch vongen, men zou kunnen
gaan en de zake bij der ooge zien, of de noorderwalvisschen gevluchte wascoenjers zijn, zoo Cuvier
beweert, of niet, maar...
Daar is een van Professor Van Benedens vrienden die heeft durven zeggen dat de franschman
ongelijk had, en hij heeft zijn zeggen volgender
wijze houden staan en goed gemaakt. Daar kwam
in 1854, t' halven Januarij, een walvisch in de wascoenjer baai toegezwommen, met zijn jong van vijfen-twintig voet Lang, het jong wierd gevangen,
opgezet te Pampelune, waar Sint Ignatius zijn been
afgeschoten wierd, en 't staat nu, vrij van bederf,
te Koopmannehaven in 't Museum, of zoo de walen
zeggen : te Copenhague. Daar is Mr Eschricht naartoe
gevaren, en, na gedane studie, heeft hij in den
wascoenjer walvisch een geheel ander slach van
walvisch gevonden als in de noordsche, hij heeft
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gezien dat de ijslanders gelijk hadden, en M. Cuvier
't gene dat er oveiblijft, te weten ongelijk.
Nu zal ik verkort in 't vlaamsch zetten moat Mr
Van Beneden onlangs in 't fransch laten drukken
heeft in de Annalen van onze koninklijke Accademie.
« Sedert 1854 zijn er omtrent den zelfsten tijd
van 't jaar en niet verre van de zelfste plaatse, de
wascoenjer baai, verschillige walvisschen gezien ge-weest, maar niet gevangen, en, kwam de wascoenjer
walvisch van de fransche of de spaansche zeekust
jaarlijks ijslandwaards, zoo moeten er ongetwijfeld
nu en dan gestrand zijn op de kusten van Engeland
en van Vlaanderen; 't en zou mij in 't geheele niet
o-o-en
verwonderen pond men er de geraamten van li b-,
langsheen onze dunen, en zoo kome ik over eenige
dagen » zegt hij, .van den eerw. Heer professor L.
in 't college te Veurne, eene walvischrebbe toegezonden to worden, met het bericht daarbij dat die
rebbe uitgedolven is te Veurne, aan den hoek van 't
klaverstraatje, onder eene lage van zeven voet diepe
loozen opgevulden grond, in de zwarte vaste garde,
een voet boven den derink; ik en twijfele niet of
dit is eene wascoenjer walvischrebbe. » Wie weer of de
walvisschen daar Andries die Smet van zegt in zijne
excellence chronike, dat « de muffle was geschapen
als eenen Engelschen wullezak » ook geene wascoenjers en waren? Leest dit jaar bladz. 87. « Laat
OnS al doen dat mogelijk is. schrijft M. Van Beneden
voort, « om geene overblijfsels van walvisschen die
alhier zouden gevonden worden meer te laten verloren gaan, en wij zullen misschien alhaast de volledige
beschrijvinge kunnen maken van den walvisch, waarmee zooveel nijvere lieden van alhier in vroegere
tijden rijke geworden zijn, en die allengskens aan 't
uitsterven is. » Maar al to dikwijls en gebeurt het,
bezonderlijk hier in Vlaanderen, dat kostbare overbhjfselen van de oudheid opgedolven worden die te
kwiste gaan; hetgene M. Van Beneden uit die oude
walvischrebbe van Professor L. al weten te besluiten
heeft diene tot bewijs dat zulke Bingen bewaren en
ter bekwamer plaatse bestellen Bens verstandig mans
moeite wel weerd is.
Ondertuschen hebbe ik gezeid dat de walvisch
bij der tonne het ontelbaar gekriel van de zee inzwelgt en verteert; onder dit gekriel tellen de levende
en hun zelven bewegende zeeblommen, zeenetels,
slijmdieren, zeesterren en zulk ander slach van gedierte, waarvan hier een, onder millioenen en millioenen, ten tooge staat.
't Is een zeenetel, met name Dianea; dit zijn
wondere gedierten, meer eene blomme gelijkende
als iets anders; smijt ze de zee op strange, 't is een
hoop slijm, gelijk wit van eieren, dat in weinig stonden opdroogt tot een enkel vliezeken, dat ik van den
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nagel van mijnen duim zou Diazen. In zee en in den
diepen oceaan, bij duizenden en duizenden overal
krielende, maker die dieren 't schoonste vertoog van
allerhande verwen van levende en bewegende blommen die men ooit zou kunnen gepeizen; zij hebben
lange vingers, waarmèe zij hun eten vastklampen en
in hunnen mond steken, om, als 't verteerd is,
wear uit te spuigen, zonder meer; ze zwernmen met
die zelfste vingers, wentelen en draaien op en n Oer,
met eene wonderbare snelheid en bevalligheid van
bewegingen. Sommige schieten licht uit, gelijk phosphor; andere roller langs den grond van den oceaan

Mg'
it , fos o ‘

‘,001i111111■ illiflilli111110'

.11+11,1h111111111IIIPItIll

gelijk gloeiende kanonballen; nog andere zijn gelijk
wimpels en linter, van langdeii, al vier en vlamme
20U men zeggen, of allerschoonst van kleuren, andere
zitten gelijk diamanten te vonkelen op de rotsen en
tusschen 't zeewied; som vlotten in scholen voorbij,
som varen op hun eigen, en geven, door hunne
veelvuldigheid, de zeebare de pracht van den menigverwigen regenboge. Men zou nogtans bedrogen zijn
door de schoonheid Bier aardige zeeschepselen, en
wilde men ze aangrijpen met der hand, men zou het
beklagen, immers zij en dragen te vergeefs den
name van zeenetels of zeetingels niet, in tegendeel,
zij stralen, tingelen of netelen hebbelijk straf, bij
middel van een scherp venijn, dat nit hunne vingeren
en uit hun lijf zijpt, en dat in de poriên drinkt van
die ze aanraakt.

Sint Machut en nog andere heiligen worden
met eenen walvisch verbeeld, omdat de legende zegt,
dat zij, op schip zijnde, een eiland vonden, en aan
wal gingen om Messe te doen, en dat zij maar Beware
en wierden na de gedane misse, dat zij op eenen
walvisch zijnen Breeden rugge gecelebreerd hadden,
die stille was blijven liggen onder de mysteries van
zijnen schepper.

DE EEKE EN DE IJFTERANKE

Ten tijde dat de beesten spraken en daarbij nog
de boomen en de planter, dat is al lange gelcèn,
— stored er eene deftige eeke' boven de andere boomen van eenen Bosch te pronken, en scheen daar als
meesteresse te gebieden. Heure grauwe, geborstene
schorse was gansch overdekt door de bladeren en
door de ranker van 't lang ijftenloof dat tusschen de
geulen van hare pele wortel schoot, en aldus heuren
stain met een weefsel bekleedde, dat een aangenaam
gespegeld groen vertoogde. Elke voorbijganger bleef
staan, en bewonderde de boschreuzinne. Afgunstig
van de bewonderinge die hare weldoenster verwekte,
zeide de ijfteranke tot de eeke: «Is het u die men prijst
en bewondert? is 't niet eerder mijn blinkered groen,
mijne ontelbare bladeren, die zoo kunstig in den
wind golven, mijne lange slappe rankskens, die uwe
naaktheid dekken, om u klimmen, tot dat zij uwe
lange branken naderen en erover groeien de, dooreen
kronkelen en daar hangen te zwaaien op de kruinen
des wouds gelijk blomkranzen ? Erkent dan mijne
diensten, en -.ijt mij dankbaar voor het tooisel met
hetwelke ik u versier in alle jaargetjden, en door welk
kleedsel ik u tegen de strengheid des winters bevrijde. Ondankbare!» antwoorde de eeke, is dit
de dankbaarheid voor den steun dien ik u geve? Zult
gij zonder mijnen steun de hoogte der verhevenste
boomen van dit bout kunnen bereiken! Uwe hooveerdigheid staat uwer zwakheid gelijk; wat zoudt gij
doen zonder mijnen bijstand? Indies ik u eenen
enkelen stored verliet, gij vielt ter aarden seder, en
deze die mij nu roemen zouden u onder de voeten
trappelen. Staakt dan uw hooveerdig gezwets, nuttelooze zuigplante,- en zijt gelijk aan deze van uw
slach. »
Wij moeten onze weldoenders erkennen en
hunne weldaden niet vergeten.
L. c. F. J. stud.
1 De eeke is bij ons vrouwelijk van geslachte, zoo men
zien kan aan den eigename Vereeke, die verkort is uit van
die Eiche, in 't latijn
zijn zeer eel boomen vrouwelijk, daar moet eene verborgen reden daertoe; Welke ? .....
G. G.
der Eeke; in 't duitsch zeggen ze ook
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Langs de Augustinenreie, bij de Augustinenbrugge, hier ter stede, op het plein daar nu die
boomers staan, stond eertijds de Augustinenkerke en
't Augustinenklooster, dat er gedeeltelijk nog staat,
— leest het l e jaar, bl. 304 — en eene brouwerije
geworden is; in den ingang van die brouwerije, bachten den stinker vleugel der poorte, als ze open staat,
is er een schoon grafteeken te zien van de Heeren van
der Vlaminckpoorte, zoo ze heeten. Op Sint Gillis
kerkhof, anders gezeid het boeren kerkhof, omdat
Sint Gillis eertijds buiten de reie en diesvolgens
buiten de stad lag, in den zuidmuur gematst, staat
de grafsteen te lezen van den vermaarden en fraaien
broeder Baude, van lorder van Sint Augustijn, te
Brugge. Ik hebbe dat grafschrift over tijd gaan
afschrijven, het is van eenen Wakkenaar gemaakt, te
weten van dichter P. J. De Borch ,arave, en is in
zekeren zin nog al konstig. Hier is het
tt roeders tal,
p.. lie eer
p> en hem wierd
0 w gesm eek,
CI w bede,
tj at zyn geest
tj ocn blyken
Lij y, wenscht hem Lmj yndelyk
tc, id dichtkonst,

hj id voor uw
I> is dichter
0 w zugten,
tj en geest der
tij en salig

td roeder Baude
I> engedaen;
0 w getraen
d icht'ren ieyd
1J cuwigbeyd.

Broeder Baude stied op den 23 Junij 1816, in
het 82ste jaar zijns ouderdoms, en tot bewijs van zijn
dichtbegaafdheid laat ik een zijner jubelverzen volgen, dat hij g emaakt heeft tegen den 21 Julij 1807, als
Maximiliaan Sterrein, armmeester van Sint Gillis, en
Johanna Hinnekens, zijne huisvrouwe, hunnen halven jubiló vierden, van 25 jaar getrouwd zoo men
zegt; ik late den lezer, zonder uitleg, er zelve nit
wijs worden, en 'n verandere ^ aar de spellinge, om
der gelijkheid willen.
Zoo gij niet wel begrijpt, 't geen volgt, o Jubelpaar!
Leest de eerste reke half af, en de ander half daarnaar,
Al of 't een kruise waar'.

Nooit hebt ge, o Jubel vrouw ! volkomen aan uw plicht,
huisbestier
wat schande
was verricht,
En,
in
uw,
Ja, in uw winkel nooit gerechtigheid bedreven,
Dewip gij stadig hebt den mensch te kort gegeven
i)
rt voort. wilt 't arm y olk met droefheid overlaaei,
Vaa
En niemand, wie het zij, y erduldigheid aanraan.

't Is Jubile" voor u, om ondeugd Le bedrijven,
En voor u bitter smert, God eere toe te schrijyen,
0 gij ! die nimmermeer de eendragtigheid bemint,
Maar wel ten alien d in tweedracht vreugden vindt;
Ik wensch daarvoor dat gij, met oortog blijft bejegend,
En nooit, 't zij op wat wijs, door vrede blij ft gezegend;
'k Wensch ook dat deze feest, uw hert en ziel bezwaart,
Engeenen mensch op de acrd, u luk, of zeden baart;
Ja zelfs de brugsche maagd spot met uw eerlauwrieren,
'K ben zeker dat Lij nooit zal uwe kruinen sieren,
Op dal, een lukkig lot,
nooit uwen echt bestraalt,
Maar een verhaaste dood, aan a te beurte valt.
Uw werken, hoe gering, aan 't medschental mishagen,
Mitsgij niets doetlgeen kan verlangen uwe dagen,
Den Godsdienst, zoo vol heil, dien hebt gij nooit bernind,
Een stoorder van de rust bij u zijn toevlucht vindt,
En wie milddadig is, mag nooit uw huis beireden,
Maar die de ondeugd leert, gij prijst en cert. hun zeden,
Dewijl g j nimmermeer een waren vriend voldoet;
i
't Is zonneklaar dat gij vlucht een oprecht gemoed :
De tweedracht, norsch van loon, bij a woont, man en yrouwe,
n de aangename vre6 o nooit huisvest in uw trouwe.
E
Daarom oneigen lof ontvangt gij dezen tijd,
Een welverdiende eer wordt u nooit toegewijd,
Ja heel deez' vrie.ndenschaar lacht met uw Jubelvreugden,
Geen een van dit getal, bemint u om uw deugden,
De loon in Jesus rijk worth u met recht ontzeid,
Eene idle Del his kroon is tang voor u bereid.
Dus, tot een slot, dat gij verdrukking zoudt beerven,
En nooit, o Jubelpaar ! vernoegd, gerust moot sterven;
Aan y eerdt dit schraal geschenk, tot uwer schand verricht,
Want uooit en hebbe ik jets tot uwen lof gedicht.
Broeder

Gij zijt, 0 Jubelpaar ! ontaard, misdeeld van reden,
Die nimmer hebt geweest beminners van goe zeden;
Nooit hebt Gij, Jubeltwee, aan uwe Licht voldaan,
Wantg'hebt, door 'tgeen gij pleegt, de wet van God weerstaen:

'1 Is Jubel, en gij zult den Jubile' verachten,
Bestrijden al wie wilt volstrekt de Deugd betrachten;
Daarom men wenscht datgij, met weedom wordt geplaagd,
En nooit, o Jubelpaar ! aan de Oppermacht behaagt :
G'hebt in 't Diseh meestersehap, de arme lien vergeten,
Mijnheer STERREIN, en nooit milddadig u gekweten,
Hun ongelukkig lot u ongemeen verblijdt,
De deugd, een Hemelgaaf, met uwe neiging strijdt;
DewijI dat gij tot hulp, van 't y olk nooit zijt geboren,
der arme zijt verkoren;
En dat gij tot verdrietder
nt al wat arm was, wierd onrecht aangedaan,
Wa
Geen mensch, 't zij van wat rang, hebt gij met liefde onLvaan,
De schale van den Disch hebt gij nooit gá geslagen,
Het onrecht in dit ambt is al uw hertsbehagën.

BAUDE.

BRIEVEN
Iv

Veurne 43 Februarij 1867. — Mr. — Gij hebt
Serruys vergeten, 2e jaar bl. 74.
Buiten Blasius, (2e jaar, bl. 80) die om zijnen namentwille gediend wordt tegen alle kwade winders,
kende men te Veurne ook nog overtijds den heiligen
Brandaris of Brandarus; men leest immers in de
jaarboeken van Veurne en Veurnambacht, tweede
deel, bl. 247 : I ten jare 1503 brandden bij ongelukke binnen de stad Veurne achttien of twintig
huizen af. Het vier zoude meerdere verwoestinge
verricht hebben, hadde de groote neerstigheid der
burgers om het te blusschen, zulks niet belet. Des
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anderdags, als de brand ophield, deed 't magistraat
eene solemnele Messe in muzijk doen, ter eere van
Sint Brandarus. En in stads rekening vindt men
I Den laatsten in Oest bij Taste vander wet, als de
brand gecesseerd was, gedaan celebreren voor
Sinte Brandarls een zingende Messe, met den zangers van Sinte Wauburge, diaken ende subdiaken,
klokkeluidere ende orgelare; voor al betaald xxxii
schellingen.
Voor Wilhelm • egt men hier ook : Lawn,
jaar, bl. 83.
In de twaalfste eeuwe was Lombartsyde stad.
En nu!....
Blijve ulieden dienaar L.
Antw. Ja wel, mijnheer, ik heb Serruys vergeten

dat 's heer Hugens, 'sheer Huugs te zeggen is, en
heb naderhand nog Serlippens, 's heer Philips, Ser?pouters, Serieustaas, Serstaas of 's beer Eustachius,
Serroelofs, Serarents of 's heer Arnouds en Serjacobs
er bij gevonclen; danke u !
G. s.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Op Gode moot gij stollen uw betrouwen,
Zoo zuldij wel varen, da ys klaar bodied,
Ende gij zult komen uit al uw benauwen,
Uit alle ongeluk, pijne en verdriet.
Die hem beteren wil van zijn misdaad,
Moot hebben berouwen van zijn kwaad,
En dien worden alle zjne zonden vergeven,
Ende na dozen tijd het eeuwig Leven.
0 mensch, die hier op de aarde leeft,
Denkt wat God u bevolen heeft,
En wilt den armen in 't verdriet
Uw Leven Tang vergeten niet,
Al wat gij aan den armen doet,
Denkt dat gij Jesus zelve voedt
Die u kan helpen in uw pijn
Geeft, en u zal gegeven zijn !
Isabelle Wallyn.
De boerkes van land van Waas
En zijn voorwaar niet dwaas,
Want z' heèn vandage geten,
Iedereen mag het weten,
Soupe van Kyrie,
Soupe van Kyrie,
Soupe van Kyrie-eleison;
Eleison, eleison, eleison,
Soupe van Kyrie-eleison !

Dan komt hespe, worst, en al de etcceteratjes die
men begeert erbij te voegen; de wijze is wel bekend,
en hope later in state te zijn den vois van mijne
liederen in gedrukt muzijk mode te deelen.

't En is niet al goud dat blinkt
't En is niet al blij dat zingt,
1 En heeft niet al dorst dat drinkt.
Die de klippe meent te mijden
Zal in den konkel schipbreuke lijden.
o Jongeling, drijft u 't Vlaamsch gcmoed
Om near een heilig doel te streven,
Te kampen voor ors erflijk goed,
Omgord met staler kracht uw lender',
Stag voorwaards, en wil 't hoofd niet wenden
Naar laffe rust of beuzlend werk;
Leer aan uw eigen zelf verzaken
Leer 't zoet der zelfoffrande smaken,
En vechte u 't worstelen vroom en stark!
H. C.

Wacht u van hen die u zoete woorden seven,
En zijn valsch van gronde en kwaad van leven,
Want die brengen den menigen in groot lijden:
Schouwt zulk gezelschap, zoo zult gij verblijden.
De kinders al de kanten van Holland doen dikwijls de predicanten na; weet gij vat de Domine
preekt, zeggen ze : « Dat alle water een water wierde
en alle boom een boom, beminden, en dat die boom
dan in dat water viele, wat voor een abominabele
plijtsplets plijtsplets en zou dat toch riot zijn ! )
Elders
« Ik sta hier nu te preken,
Mijn hond is dood gesteken,
Mijn katte en mag geen melk,
En 'k staan daarin versteld.
Die mij iets mededeelen zullen wel willen zoo
goed zijn van hun papier maar langs eenen kant te
beschrijven; dat heeft veel voordeelen in, onder
andere, dat men dan met tween of drier aan een stuk
kan zetten, en dat ik, in geval van te moeten web
logger en sparer tot later, beter soorte bij soorte
kan schikken, om alles met tijd en stond weer te vinden en te gebruiken.

De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
aerate jaar, in book, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD en COMP., Boek- en Steendrukkers. Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N o 13

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

24 Exurge Zondag, in Sexagesima,
achtste voor Paaschen. Leest het I . jaar, bladz. 73.
't Evangelie is van den zaaier; ook bladz. 73. Die
parabel van den zaaier is eene, en wel de eerste van
de zeven parabels van het rijk Gods; in de eerste
parabel is 't rijk Gods gelijk gesteld aan eenen man
die zaait; in de tweede aan het mostaardzaad; in de
derde aan den deesem die den heelen hoop deeg doet
oaan, in de vierde aan het hoed koorn dat met het
onkruid besmet is; in de vyfde aan de vischnette; in
de zesde aan den schat die in den akker zit; in de
zevenste aan den kostelijken Steen Bien de koopman koopt ten prijze van al dat hij heeft. Het rijk
Gods, gelijk koorn gezaaid, overwint net zaad des
boozen, wordt een machtig boom, doortrekt en
doordeesemt alle volkeren, geeft aan die graaft en
ploegt eenen loon, die alleen, gelijk de peerle, al
ZONDAG,

23 FEBRUARIJ 1867

't andere weerd is; eindelijk die 't rijk Gods niet te
bate en neemt wordt buiten de nette der zaligheid
geworpen, en wederom in den afgrond. — Sint
Mathijs. Leest het l e jaar, bladz. 90.
MAANDAG, 25. De sterfdag, Natalis, geboortedag zegt de kerksprake — van Sinte Walburge, of
Sinte Waubrugge in den wintere. In 't voorjaar is
't Sinte Walburgdag op den 1 Mei; in den comer op
den 4 Augusti, en in 't najaar op den 12 October; te
Brugge is die laatste feestdag verzet op 4 Zondag
Septembris. (Clement X, 14 Junij 1670). Leest het
l e jaar, bladz. 79, 172, 335-36-37-38. — Philips,
hertog van Bourgonjen en grave van Artois, nam te
wijve des graven Lodewijks van Malen dochtere,
ende zij trauwden te Audenaerde in de Sinte Wauburgen kerke.
DUSENDAG, 26.
WOENSDAG, 27.
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DONDERDAG,

28.

Leest het l e jaar, bladz. 98.
In dezen tijd,— in Maarte 1477.— Woonde een
jonkman te Duynkerke, ende was daar klokluidere,
genaamd Jan van Severe, dewelke op zijne klokken
speelde alle maniere van gestelde liedekens, ende
alle hymnen ende sequentien, kyrieleison ende alle
kerkelijke zangen; 't welk men daar te vooren nooit
gehoord en hadde, ende was eene groote nieuwigheid
ter eeren van Gode.
MAARTE.

vnIJDAG,

1.

ZATERDAG, 2. Sint Simplicius, Paus en Martelaar, 483. — De gelukzalige Karel de Goede, Grave
van Vlaanderen, martelaar. Leest het l e jaar,bl. 98.
«Deze zaken aldus al gepasseerd zijnde, n
—zegtDspar,inj
Cronycke, — ({ zoo kwamen
's anderdags, den tweeden van Maarte 1127, wezende
toen de derde woensdag van den vasten, 's nuchtens
zeer tijelijk tot den prince, in den hove te Brugge,
op den Burg, daar hij hem toen ter tijd gemeenelijk
hield, dertien schamele persoonen, die hij elk eenen
nieuwen paltrok een hemde ende een paar schoen,
naar costume, om Gods wille gaf,gaande alzoo voorts
in zijnen nachtkeerle, 2 tot der eerden, barvoets ende
met kleenen gezelschepe, deur de galderije over de
Oostpoorte van den Burg, tot in den opperpand van
Sint Donaas kerke, boven den choor van Onzer
Liever Vrouwen autaar, daar hij met vieriger devotie
op beide zijne knien deurgaans las ende zong, —
naar zijne maniere van doene, — zijne gecostumeerde
psalmen, oration ende bedmgen, alzoo lange als die
Matten geduurden; ende, die geend zijnde, zoo
begonste zijn kaplaan daar Messe te doene, voor den
zelven autaar als vooren, ende de goede rechtveerdige
grave Kaarle voegde hem terstond om die te hooren,
met zulker oodmoediger devotie, dat er hem alle
kerstene menschen wel aan spegelen mochten, vallende naar costume met zijne borst plat neder ter
eerden als hij zijnen Confiteor las; en continuerende
voort zijn vierig gebed in gelijker oodmoedigheid
ende devotie, las daarna uit zijnen book, die ter
eerden vooren hem lag, eenige psalmen van David,
te wetene den zesden, den twee-en-dertigsten, den
acht-en-dertigsten ende den vijftigsten, tot Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in
visceribus meis 3; want toen kwam er een schamel
vrouwken tot hem, om Gods wille, dewelke hij een
aalmoese gaf, zonder hem zelven van der eerden
heffene, 't Welke merkende die bloedgierige jonkheer Bosschaert van Straeten, die secretelijk uit der

1 Overkleed.
2 Nachtrok.
5 0 God, schept in mij een zuiver herte, ende vernieuwt
eenen oprechten geest in adj.

proostdije, in bedelaars habiten, achter 'tvoornoemde
vrouwken, met eenige van zijne vroomste ende
kloekste vrienden ende maven boven gekomen was,
hieuw hem daar met den zelven zoo snoodelijk,
verradelijk ende mechantehjk zijnen rechteren arm
af, die hij ten vrOuwkenwaard stak, ter causer
voorschreven, dat alle kerstene herten verschrikken
ende verkruipen moeten die 't hooren. Toen meende
hem die prince wel t' eenegadere opgerecht t'hebben
van der eerden, om te ziene wie hem dat groot
overlast dede, maar eilaas! zijn vijand viol hem veel
te ras ende te snel, in zulker wijze dat hij hem met
den anderen slag 't hoofd zoo kloofde, dat de hersenen daar voor den autaar neder ter eerden vielen;
ende niet jegenstaande dat hij van alstoen de dood
niet ontgaan en mochte, zoo bleef nogtans de voornoemde moordenare, met zijne medegezellen ende
complicen, nog altijds houwende ende stekende,
alzoo lange als hij aseme in 't lijf hadde. » Den volgenden vrijdag, begroer men 's graven lichaam ter
plaatse zelve waar de moord gepleegd was; om reden
van die grouwzame bloedstortinge, en dat men er
bijgevolge Beene diensten meer en mochte verrichten, zoo gingen de priesters naar de kerke van Sint
Pieter, buiten Brugge, doende aldaar den lijkdienst
tot lavenisse der ziele van den goeden grave.
Gervasius van Praat, kamerling van den prince,
ram het op hem van zijne dood te wreken; hij
maakte hem meester van de stad Brugge, bij zoo
verre dat de moordenaars en hunne aanhangers
gedwongen waren van in den Burg te vluchten en
van hun aldaar te verschanzen. Middelerwijl zijn de
bruggelingen, alsook vele vlaamsche edellieden en
de koning van Vrankrijk zelve, Gervasius ter hulpe
gekomen in 't beleg van den Burg, en op den 20
April, vroegen de acht-en-twintig muitelingen die
nog overbleeven en op den torre zaten van Sint Donaas, alle hope van reddinge nu verloren zijnde, om
uitgelaten te worden, en, beneden komende, zijn zij
den koning ootmoediglijk te voete gevallen, t biddende zeer deerlijk ende compasselijk om grade
ende genade, » — zegt Despars, — • maar 't was te
vergeefs, men bond hunlieden al de harden op
hunlieder rik ende men school ze alzoo, de eene
vooren ende de andere na, ter zelver vooien 2 uit
daar elk van hunlieden in garnisoene gelegen hadde,
zoo dat zij allegaiere, op die calsije van der straten,
hals, armor ende beenen braken, ende vielen die
hersenen in de kele. Toen dede de koning al die
doode lichamen aan verscheiden boomer hangen,
tusschen Sint Baefs, Varssenaere, ende Tilleghem.
1 Rugge.
2 Vooie, rand, boord, cornicke, couronnenzeni.
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Dit en was zoo haast Diet gedaan of de kaneuniken van Sint Donaas hebben aanstonds begonnen
hunne kerke te zuiveren en schoon te waken, trachtende ten besten mogelijk te herstellen 't gene, binst
't beleg, was gebroken en verwoest geweest. Daarna
hebben zij 't lichaam ontgraven van den vermoorden
prince, 't Welke men, met haaste, op den 4 Maarte,
hadde mceten ter ruste bestellen; en alzoo 't daar
boven de zeven weken gelegen hadde, wierd er
rondom 't graf veel wierook gebrand, om aldus den
stank, welken zij met reden vreesden, te beletten.
Maar dit en was niet noodig, want, als men 't graf
zegt
open deed .zoo rook nog dat zelve lichaam
die excellente chronicke, — « alzoo zoete ende alzoo
wel, of er eene geheele apothekerije ontdaan hadde
geweest. Ende zijne wonden waren alzoo versch of
hij maar verslegen en hadde geweest.
Dit geschiedde op den 22 April. Vervolgens
droeg men 's graven lichaam naar Sint Christoffels
kapelle, ter groote mart, tot dat de kerke van Sint
Donaas herwijd was.Op den 25 van de zelve maand,
wezende den derden Zondag na Paaschen, wierd
gezeide kerke verzoend en andermaal gewijd, door
Simeon , bisschop van Doornijk, hiertoe van 's konings
wegen ontboden, en, na 't eindigen van den dienst,
vierd Karels lichaam uit Sint Christoffels kapelle
gehaald, met vele solemniteit naar Sint Donaas were
gebracht, en aldaar in 't midden van den choor
begraven. Ter dier gedachtenisse, is van dan af tot
aan de fransche revolutie, de feestdag der kerkwijdinge van Sint Donaas altijd gevierd geweest op den
derden Zondag na Paaschen.
Bij verloop van tijd wierden de gebeenderen
van Karel den Goede ontgraven, in eene rijve gedaan,
en met veel eerbied in de Sacristie bewaard van
Sint Donaas. Op den 2 Maarte, verjaardag zijner
martelie, stelde men de rijve nit, in 't midden van
den choor, en men zong eene plechtige Misse ter eery
van de Allerheiligste Drijvuldigheid. Daarenboven,
op de drie eerste Vrijdagen van Maarte, was 't yolk
bijeen geroepen, met hoorens, voor de kerkdeure van
Sint Donaas, en men las er luidop de geschiedenisse
van 's graven leven en dood, als ook den banvloek
tegen zijne moordenaars uitgesproken. Dit alles
bleef in voegen tot binst de jaren 90. Ik hebbe eenen
man gesproken die dikwijls dien banvloek hooren
lezen heeft, daar stond in onder andere deze sprake
« in een koenuud (koeienhuid) genaden,
(genaaid), D vier woorden die ik uit den mond diens
ouden vriends onthouden hebbe.
Karel Philips De Rodoan, IV Bisschop van
Brugge, deed al wat hij kon om den eeredienst van
Karel den Goede te vervoorderen; hij versierde zijne
rijve, en, op den 23 Februarij 1606, vervoerde hij
D -
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ze plechtiglijk van de sacristie naar de kapelle van
Onze Lieve Vrouwe, waar zij, van dan af, op den
autaar uitgesteld bleef. Bisschop De Rodoan deed
daarbij nog 's graven afbeeldsel vernieuwen, staande
op de gaanderije van Sint Donaas, ter plekke zelve
waar hij vermoord was geweest. Van dit afbeeldsel
zal ik vender spreken.
Karels reliquien wierden verschillige keeren
onderzocht, en laatst van al door Zijne Hoogweerdigheid Felix Gulielmus Brenaert, XVII Bisschop
van Brugge, op den 19 Januarij 1782. Die ceremonie
had plaatse in den choor van Sint Donaas. Zijne
Hoogweerdigheid verfierterde de reliquien in een
nieuw houten kasken, en leide, benevens eenen brief,
die er de echtheid van bevestigt, 't portrait erbij van
den grave, benevens een handschrift van kaneunik
Johannes Baptista Schellekens, 't welk de bijzonderste
omstandigheden vermeldt van Karels leven en dood.
Dit kasken, waarin de reliquien nog berusten, is van
buiten in 't rood geschilderd, en op den voorkant
leest men in gouden letters : OSSA SANCTISSIMI PRINCIPIS CAROL! COGNOMENTO BON[, FILII S. CANUTI, REGIDANLE; 't is te zeggen : Dit zijn de beenderen van den
allerdeugdzaamsten Prince Karel, bijgenaamd de
Goede, zone van Sint Knuut,' koning van Denemark.

't Kasken zelve is besloten in eene houten rijve,
geschilderd en verguld, ronduit met glas omzet, en
in gothiken Stijl met smake veerveerdigd.
Binst de fransche revolutie wierden de reliquien
van Karel den Goede zorgvuldig verdoken, en van
alle onteeringe aldus bey rijd. Voor dien ongelukkigen
tijd, waren de bruggelingen gewone van de gaanderije te bezoeken, waar de grave vermoord was
geweest, en van den vloer te kussen, weleer met zijn
gebenedijd bloed besproeid. Als men, in 1799, de
kerke afbrak van Sint Donaas, gerochte er een tegel
van dien vloer in de handen van den weledelen Heer
Joseph Van Huerne, en, na zijn overlijden, in 1844,
wierd die tegel met vele andere zeldzaamheden,
verkocht; nu is hij bewaard in 't bisschoppelijk
museum, te Brugge, welk hem te danken heeft aan
de goedjonstigheid van wijlend den zeer eerweerden
Heer kaneunik Carton.
Als de kerken wèer open gingen, kwamen de
reliquien van Karel den Goede op nieuw voor den
dag. In 'tjaar 1804, op den 16 Julij,wierden zij in
de kerkmeesters kamer gesteld te Sint Salvaiors, en
in 1827 droeg men ze plechtiglijk naar de eerste
kapelle in den noordommegang, houdende aan de
kapelle van den Nood Gods, binnen de zelve kerke.
Daar rusten zij nu nog, boven den autaar, en, iets
/ Knuut, Knuit, of De Knuydt is nog een bekende familiename in Vlaanderen.
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hooger als de rijve, leest men 't volgende op den
muur
OSSA
SANCTISSIMI PRINCIPIS
KAROLI BONI
S. CANUTI, DANUE REGIS, FILII,
FLANDRLE COMITIS XIII,
NEFANDYE

S.

DONATIANI BASILICIE VASTATIO1NI
FELICITER SUBSTRACTA,
BRUGENSIUM PIETATE
ERGA OPTIMUM PRINCIPEM

POST ANNOS JAM VII AB EJUS MORTE
NON IMMINUTA
NEC IMMINUENDA UNQUAM,
HIC DEMUM RECONDITA,
MDCCCXXVII.

in 't vlaamsch
Dit zijn de gebeenderen van den allerdeugdzaamsten Prince Karel den Goede, zone van Sint Knuut,
koning van Denmark, dertiensten grave van Vlaanderen; gelukkiglijk onttrokken aan de onzeggelijke
verwoestinge van Sint Donaas kerke, zijn zij hier ten
laatsten geplaatst geweest in 1827, door de Heide der
bruggelingen ten opzichte van dien allerbesten Prince,
Welke lierde, zeven honderd jaar na zijne dood, nog
niet verminderd en is, en nooit verminderen en zal.

den mensch zoo reel arbeid of bekommernisse vraagt
als de kleeren. De kost staat vooren aan, maar de
kleèren, die komen erachter, en a kost en kleeren »
wordt aanzien, naast het goed van hierboven, als
het eerste en 't noodigste van al. Hoeveel honderden
en duizenden van- menschen zouden er nu wel
rondom den aardbol bezig zijn, met hand en hoofd,
om hun eigen en hunne medemenschen de noodige
kleedinge to verschaffen? 't Is onzeggelijk. Rekent en
telt, van den vlasschaard tot op het spellewerkkussen;
van op den rugge van het schaap tot op den rugge van
den koning; van onder het nederig moerbeierblad,
waar de zijdeworm zit en spins, tot rondom de
ruischende banden van het hedendaagsch oudnieuw
prachtkleed : hoeveel hope en vreeze, rekenen en
tellen, werken en slaven, maken en breken, doen en
herdoen en is er niet besteed geweest, de wereld
rend, om het stick klaren? Bijna zoovele inderdaad,
zoo niet meer, als om het stuk brood; het vier en de

Zoo mochte 't God Believer, ende waar zijn ! Schuinsch
over den autaar, in den hoek van de kapelle, ziet
men 't afbeeldsel van Karel den Goede, waarvan wij
hierboven spraken; 't is naar 's levens grootte uit het
herd gezaagd en geschilderd. De grave staat rechte,
hij draagt eenen scharlaken tabbaard, met gouden
knopen bezet, en al onder met ermelijn geboord, en
hij staat omgord met eene Meren rieme, waaraan
eene l'Oeren tascbe vast is. Zijn hoofd is gedekt met
eene scharlaken mutse, en aan zijnen hals hangt er
eene gouden keten. In zijne rechtere hand houdt hij
een gouden geldstuk en met de slinkere een blank
opgeheven slagzweerd. Van onder staat als volgt
Afbeeldsel van den geduchten prins Karel den goeden,
xiiigraeve van Vlaenderen, voortyds gestaan hebbende
op de galderie der cathedralekerke van Sint Donaes in
Brugge, vernieuwt in het jaer 1609, door Z. !bogweerdigheyd Carolus Philippa de Rodoan , IV bisschop
van Brugge.

Geloofbare schrijvers verzekeren dat Karel 9
voet lang was.
EGYPTISCHE MODEPRINTE
1•••■■■•

OUD EN NIEUW

Sedert dat God zelve Adam en Eva gekleed
heeft en alzoo hun en ons de kleederdracht opgeleid,
en is er niets, na den kost der mondbehoeften, dat

stoom werken eraan, onder 's menschen bestier, en
de bliksemsnelle spreekdraad, onder zee, laat America in tijden weten of Engelands rokke gesponnen of
heur katoendoek geweven is. De boomen en de dieren
leverden den beschaamden mensch zijn eerste kleed-
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sel, maar sedert dien wat al uitvindsels om den dwang
van den nood of de plicht des gehods met wellust
der oogen en trotschheid des gemoeds te verzoeten!
De simpele kleederdracht der oostersche landen, die
sedert Christus tijd nauwelijks veranderd is, is zelf
wederom aantrekkelijk geworden, en 't gene waar'nee men dit jaar den spot houdt, omdat het een
draagt, wordt in dat jaar bewonderd omdat ze 't al
aan hebben. Ja, tot de bellen en bollen toe, die God
voorschreef dat zij den rand des kleeds van Aaron
moesten onderscheiden en versieren heeft men uit de
oude schriftuurboeken opgehaald, en zij klutteren
hedendaags achter wegen en straten, in kerken en
in paleizen. Een dingen moest men nog nadoen en
trachten weer in te brengen, te weten dat waarvan
er geschreven staat in den boek der spreuken, als
namelijk « de sterke vrouwe wolle en vlas placht te
zoeken ende spoil met de spoele barer handen; zij en
zal niet vreezen haren huize voor de kouden des
sneeuws, want al hare huisgenooten zijn met dubbel
kleederen gekleed. Zij heeft een kostelijk kleed van
menigerhande verwen voor haar gemaakt, kostbaar
lijnwaad ende purger is haar kleedsel; een dierbaar
lijnen kleed heeft zij gemaakt en verkocht, en eenen
gordel heeft zij den Cananeeuw geleverd. Zij heeft
aangemerkt de toewegen van haren huize; ende haar
brood en heeft ze niet ledig geèten; hare zonen zijn
opgestaan en hebben ze verkondigd de allerzaligste,
en haar man heeft ze ook geprezen. n Wat verschil bij
nu! En hoe zou 't gaan, moesten de sterke vrouwen
van onz,en tijd, met de spoele barer eigenen handen,
gelijk de oude Penelope, zelve de menigvuldigheid
maken van al het gene dat hun aan het lichaam komt
te hangen, in een jaar tijds of twee ! Zij en zouden
allicht hun brood in ledigheid niet eten.
Misschien mochte ik bier wel ter bekendmakinge,
bij die oude nieuwe kleeren, eenen ouden boek den
name afschrijven, dien ik onlangs van iemand voor
den armen ontvangen hebbe, en waar ontelbaar veel
wonderlijke oud nieuwe dingen in staan, betrek hebbende op dit mijn tegenwoordig opzet. Mijn wonder boeksken beet, behalven de spellings
De braid Christi Christina, gekleed naar de mode
van Parijs en van Paradijs, betoonende aan alle maagden hoe zij hedendaags naar ziele en lichaam konnen
versierd gaan. Opgezet. door den eerweerdigen pater
Gabriel a S. Johanne Baptista, religieus van de Orden
van Onze Lieve Vrouwe Broeders des bergs Carmeli.
t' Antwerpen, bij Augustinus Graet, wonende op de

groote mart, in Sint Augustinus,
1690.
■II.. . .

DE RIDDEREN VAN SINT JAN

Daar waren een keer drie ridderen
Drie ridderen van Sint Jan,...
maar, om a dat al op rijm te vertellen 't ware te lang,
en ook, ge leest zeker al veel liever onrijm.
Zoo 't was in H31, en de drie gezeide ridderen
van Sint Jan, die hun land en zand, hun huffs en
thuis verlaten hadden om op de Saracenen te gaan
strijden in 't heilig land, lagen met hun yolk te Beer_
sheba, vier uren van Ascalon, waar ter tijd een talrijk
leper zat van ongedoopte heidenen.
Tusschen de Saracenen van Ascalon en de
christenen van Beersheba was 't bijkans dagelijks
vechten en slaaii; en op eenen zekeren keer dat men
nog nauwlijks van den eenen slag uitgerust was, oaf
de wacht van op den torre het teeken en riep dat hij
een sterke bends Yolk van Ascalon te hunwaard zap
kornen.
't Was toen dat de drie ridders waarvan ik u
vertellen ga bevel kreegen van uitewaard stad te
trekken, met hunne benden, en den aankomenden
vijand te gemoet te gaan.
Zij stonden gelijk rotsbonken te midden de
razende zee Mahumedanen, die op, en bij, en rond
hen tobbelden, en die, geveld onder de lans of met
sabelhouw doorslegen, bij zwermen ten gronde
vielen.
Zij vluchten, zij vluchten, en de christene helden zitten hen op den rug!
Maar de listigheid der kinderen Mahumeds overkwam de christene vroomheid, en, eer zij de laatste
vluchtelingen ingehaald en nedergesaveld hadden,
zoo stonden zij omringd van eene ontelbare menigte
Saracenenhoofden, die van overal rond, gelijk uit
de aarde gerezen kwamen.
Aan vluchten en was er niet te denken noch en
zouden de ridders van Sint Jan, met het kruis over
hunne hoofden, nooit gedacht hebben, zij stonden,
en zij vielen daar zij stonden, overmand, overrompeld, geplet, maar niet verwonnen: nog honderd,
nog vijftig, nog twintig, nog liens... maar drie weer,
en 't wren de drie ridders van Sint Jan : zoodanig
was de kracht van hun stalen wapenenrustinge, van
hunne stalen glavien en van hunnen stalen moed,
dat ze huns gedrien overschooten en bleeven Leven.
Men vong ze en men bond ze, vechtend en
strijdend, huns gedrijen en huns ondanks, in
boeien ende in veteren.
Treurig stapten zij naar Ascalon en dachten
op den Kruisweg onzes Heeren, op zijnen driemaal
herhaalden val, en op zijne bitters bespottingen,
terwijlen dat zij ook vielen en bespot lagen onder
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de afschuwelijke onridderlijkheid dier ongekerstende
rabauden; een van die — en daar en was er maar
een, —wilde hun het leven gespaard en bewaard heb_
ben, a want, » zeide hij : a die hebben vrienden over
zee, en die lossen ze met een hoog rantsoen.
Geen een en was er ondertusschen naar Beer_
Sheba wedergekeerd om het droevig nieuws te
verkondigen, hoe de Christenen gevaren hadden,
en men zei : « God hebbe de lieve zielen in zijner
genadeni. En wanneer men Lange nadien van de drie
heeren gebroeders sprak, die den aanvoer leidden,
zoo zei men godvruchtiglijk : a De drie ridderen
zaliger van Sint Jan, » meenende voorzeker dat zij
met de reste verscheiden waren.
Hoe voeren middeler tijd de drie ridderen van
Sint Jan
Daar moest aan den Heer Soudaan, den meester
van den lande, der Saracenen, een hoog geschenk
gedaan worden, en wat kan men beter uitpeizen, als
drie groote levende ridderen van Sint Jan?
« Prachtig! » dacht de Soudaan, als ze tot Cairo
aankwamen, en hij bewonderde de hooge gestalte
en de edele trotschheid dier mannen, die nooit van
care of vreeze geweten en hadden, .en die stonden
voor hunnen meester als eene kerstene ziele behoort
te staan voor 't -geweld der onchristene wreedheid.
Wilt gijlieden hier gelukkiger zijn als in uw
land van over zee, dat en zal maar aan u liegen, II
zoo liet hun de Sandaan zeggen, in christene sprake,
« wilt gijlieden gelukkig zijn bij mij dat lift in uwer
h anden .
De ridderen verstonden genoeg en te wel deze
onverwachte beleefdheid, en antwoordden te samen
geen enkel woord : zij meenden daarm6e: « Vade
retro satana! maakt u van hier Satan » te zeggen,
maar de bekoorder verstond -het anders : « Zij zijn
misschien hun kerstendom moede en zij willen overkomen, » dacht hij, en ze staken, ze verscheen, in
allerprachtigste paleizen waar alles hun ten dienste
stond, uitgeweerd een dingen : hunne wederzijdsche
vriendschap en onderling verkeer met malkander,
daarbij bracht men hun dagelijks, met aller beleefdheid, de voorwaarde des geluks, te weten : 4 Ontchristent u ! »
• De ridder uit de blauwe kamer is Mahumedaan geworden : ontchristent u!
a Neen! » was ieder keer de antwoorde, op die
serpentenleugen, 't zij men ze herhaalde in de blauwe,
in de groene of in de wilts kamer
a Ontchristent u!
« Neen, in dit geloove wil ik leven en sterven ! )
't Was uitgetergd, en uitgetaand, en uitgevraagd,
en uitgevrocht, en uitgelogen, en 't ging er anders
Haan.
1)
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Gelijk de veertig boven 't water de Engelen met
de kroonen zagen wemelen en wenken die hun
bestemd waren, zoo droomden nu ook de drie
ridderen van kranzen en kroonen, van strijden en
standvastig staan, ja, ja, wel eens van hunne verafgelegene ouders en vrienden, die stonden om
alhaast van de familie te geworden, meenden zij, van.
purpergemantelde martelaars.
Hun droomen viel anders uit, en 'k zal 't u zeggen waeromme.
De dochter van den Soudaan hadde van de drie
ridders hooren spreken, bij heure gespelinnen, van
de drie ridderen van Sint Jan, en ze wilde ze zien,
en, als zij vernam dat al die ze hadden willen tot
Mahumed bekeeren t'enden hun latijn, of t'enden hun
Araabsch waren, om beter te zeggen:
a Laat mij nu geworden, » zoo sprak ze, « en
zien of de koraan den bibel geen meester en kan. »
Zij was geleerd, die Soudaans dochter, en ze
hiet Ismerica, zij had al het fijnste uit hares koraan
gezogen en 't groefste daar gelaten, en 't allerfijnste
dat in den koraan staat is gestolen nit de bronne van
alle waarheid, te weten het woord Gods, zoo dat
heur geest, die geen christen was, loch beter geleek
aan den goeden grond van 't Evangelic, als aan de
rotssteenen, of den harden weg, of de doornstruiken
waarop te vergeefs het zaadje Gods viel.
Nen bracht de drie ridderen voor den diwaan
der princesse Ismerica, en zij vroeg hun menige
vrage; zij sprak de tale van de christenen, die zij van
eene christene slavinne geleerd hadde, en alzoo
kwam het dat er, buiten de drie ridders en Ismerica,
geen een ander en verstond waarvan men eigentlijk
handelende was.
Nieuwsgierigheid, gij hebt meniger ziele heur
leven gekost, maar Ismerica zal u het leven verschuldigd zijn !
Zij vroeg al aan, van de kerstene of christene
religie, meenende de ridderen eerst uit te hooren en
dan met de alovertreffende macht van heuren koraan
ze te verpletteren, maar 't viel anders uit. De drie
ridders van Sint Jan stelden al hunne geleerdheid
t' hoops, die zij ooit geleerd hadden, van kindsbeen
af, en ze vertelden de schoone Ismerica, schoon zij
Beene theologanten en waren, van de scheppinge van
Adam en hoe-hij 't Paradijs verloren hadde; waarom
de verlosser beloofd was geweest, die 't serpent
moeste verpletten; van den tweeden Adam, Christus,
van de tweeds Eva, Maria, van den tweeden paradijsboom, 't kruis; men sprak van den Vader en van
den Zone en van den H. Geest, drie persoonen eenen
God; van den Hemel van de hells en van de altijddurende eeuwigheid, en dat vertelden zij met zulke
eene kortbondige klaarheid, immers soldaatscher
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-wijze, dat er geen woordeken te kort of te lang aan
en bleef, en ge kunt wel peizen, als is 't dat zij 't niet
en wisten, dat het woord van 't Evangelie hier ook
te passe kwam; « Is 't dat gij geroepen zijt om getuigenisse te geven van Mij, en peist niet op voorhand moat ofte op welke maniere gij zult spreken; Ik
zal u woorden en wijsheid geven die uwe tegensprekers niet en zullen weten te weerleggen.
En het was alzoo ook, en 't gene waarvan de
ridders met meest overtuigende kracht en gezalfde
welsprekendheid te handelen wisten was van de
allerhei!igst.e maged Maria, die bij de Mahumedanen
ook vereerd wordt en met veel eerbied gediend.
Alzoo tong Sint Vincent de Paul zijnen Salve
Regina bij de heidensche slaver, en alzoo spraken
zij daar den lof van Maria, voor die bewonderende
Saraceensche, die niets ter wereld zoodanig en
begeerde, zei ze, als te mogen, 't zij ten welken koste,
eens de moeder aanschouwen onzes Zaligmakers.
« Hoe is zij van gedaanten? » vroeg zij eens
vroegen morgenstonds, « kunt gij mij daar geen
beeld van maker zoo de christens kunstenaars
doen? »
Geer een van de drie ridders die theologant,
geen een die kunstenaar was, of 't beeldsmjden geleerd had; zij wisten ja van hunnen name in schrikbare letterer te kerven in den rugge van vluchtende
vijanden, maar 't was daar al m6e.
Wel, ja loch, » zoo zeiden ze eindelijk « zoo
gij de gereedschap aan de hand hebt die zulk eenen
arbeid toebehoort. »
Men wachtte niet large.
Daar kwamen er met hamers en beitels, schaven
en zagen, Ines, rasps en regel daarbij; daar wierd
stifle gebeden : « Weest gegroet » en men viel aan
't werk.
Zoo zit de leerling en zwijgt over zijnen arbeid,
menigen langen dag achtereen, en hoopt dat hem de
accademieprijs bestemd is,
En hij rijdt alree, in zijne droomen,
Op de ijzeren schenen, naar Roomer,
de hoofdstad aller kunsten; zoo zaten onze drie
dappperen, voorkapten het stuk hout, en wrochten
en sneeden eraan, en baden erbij, onverpoosd, tot
dat zij 's avonds, vermoeid en vervaakt, nog biddend
in slape vielen.
Op eenen morgen, tot hunner grootste verwonderinge, als ze opstonden, zoo bevonden zij hun
met vieren in de kamer, buns gedrien, en de allertreffelijkste Lievevrouwe in beelde die men gepeizen
kan; zij was afgewerkt, en zij was opgedaan, en zij
was zoodanig in de verwe en in 't goud gesteken, dat
men zou gezeid hebben : Daar staat en daar gaat ze,
de koninginne des Hemels zelve.

Ismerica kwam zoo zij placht alien morgende.
En op het zien van het wonderlijk beeld, nog
eer zij de wonders historie gehoord hadde, zoo lag
zij op hare knien, en kuste het de voeten: « Dat is de
Maged zei ze « waarvan ik van den nacht gedroomd
hebbe, en die mij gezeid heeft :
« Laat de ridderen vrij voortaan,
Wilt ermOe naar Frankland gaan,
Daar zult gij mij kennen zaan,
Uw verdoold geloove afstaan,
Christen zijn en loon ontvaan
Waarder is noch wee noch traan.
Zonder lang te dralen had Ismerica al heur
bests kostelijkheden en kleenooden bijeen vergaderd,
ketens en sloten open gekregen of open betaald, en
welhaast zette eene kleene karawane uit bij 't sterrelicht en nijlwaards henen. Hoe zij overal uit en
overal door gerochten, hoe geen wacht en ontwiek,
geen bond en roerde, dat mode hij weten die Sint
Pieter op zijne zijde tikte en zei : « Staat op, gordt
uwe lender, doer uwe schoen aan en volt mij.
De drie ridderen van Sint Jan droegen de heilige
maged Maria voorzichtig op hunner harden door den
blinden nacht; en die ware mori.,;ensterre des Hemels
leedde hunne stappen en de stappen der arms blinds
Mahumedaansche die volgde, recht naar den Nijl
toe. Op den NijI daar lag er eene Nijlschuite gereed,
als om hen te verwachten, met eenen enkelen schipper erop, die zoohaast van land stale, als hij zijne
vaarlieden en hunne vracht aan boord had, en dan
voeren zij voort, tot waar zij bij eenen palmbosch
aan wal zetten, uit vreeze voor achtervolgers, en onder de waaiende palmkruinen in slape vielen.
Zij sliepen eenen langen langen slaap, en, als zij
wakker wierden, meenden zij dat zij, gelijk eertijds
in hun kot, gedroomd hadden van hun dierbaar
vaderland; die boomer en waren geen palmen, die
lucht en was geen Egyptenlucht meer, die torren en
waren de oude pyramiden niet, 't waren kloktorren
met kruise en hare, en 't was alles gelijk in hun vaderland en de streke zelve van waar zij gekomen waren;
zoo droomden zij of zoo meenden dat zij droomden,
als er een Landman bij hen kwam.
« Waar zijn wij hier ? » vroegen ze, gelijk van
's zelfs, op zijn franksch.
a In Campaanjen, uwe heerschap! » was de
gereede antwoorde « op het goed van de drie ridders
van Sint Jan, God gelieve de zielen, die dood bleeven
in den lands van over zee, strijdende over het heilig
kruis ors Heeren Jesu Christi » en de man teekende
hem met der rechten hand, op voorhoofd mond ends
Borst.
En zij bekenden dat zij in hunne eigene streke
waren gevoerd, wie west, gelijk Habacucmisschien,
D
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bij een hair van hun hoofd, over landen en teen en
verre wegen der menschen: of wel, door de heilige
Fwderis arca, arke des verbonds, die zij droegen,
geleid en te huffs gebracht, zij en wisten niet hoe.»
K En wie zijt gij, is 't dat men u vragen mag :
christene iieden ook, zou men zeggen, aan het kruis
dat op uwe wapens blinkt? ) vroeg de landman.
« Ja wel, ) hernam een van de ridders, en hij
yertelde hem heel de gevaarte. Maar nauwelijks was
de landsman den knoop van de zake wijs, en moist hij
Wien hij voor handen had, of hij liep van blijdschap
ten bosschewaard nit, en verkondigde 't overal, dat
God een mirakel gedaan had en dat de drie ridderen
van Sint Jan daar waren, en dat zij twee schoone
edeldamen uit Egyptenland met hadden, die hij niet
en kende.
Geheel de streke liep Choope, zien en was niet
genoeg meer, men moest hand aan die koene ridderen
leggen, over Welker zielen men zoo menigen diepen
de profundis gelezen hadde.
De oude moeder der drie ridders leefde nog en
't vrouwken was om er zijne dood aan to halen van
blijdschap, en 't moest, buiten alien tegenzeg, meter
zijn als Ismerica gedoopt wierd, en 't hies ze Maria.
En men ging Haar den bosch waarin de ridders dien
wonderlijken slaap geslapen hadden en men bouwde
er een houten kapelleken, waar men dat schoon
Lieve Vrouw beeld stelde, en Maria, de gewezen
Ismerica, haalde al hear schoonste juweelen uit, om
het te helpers versieren, terwijlen zij zelve, onder
bisschop Bartholomeus de Vir, eene Godgewijde
nonne wierd in het naast gelegen klooster. En 't ka_
pelleken is eene kerke geworden, en waar de boomers
stonden, onder welke de drie ridders sliepen van Sint
Jan, daar staander nu huizen, torren en kerken, en
't is eene stad in Campaanjen; Liesse heet ze, op zijn
Campaansch, en dat is leute to zeggen, omdat ze altemale zulk een leute hadden, die die blijde gebeurtenissen hoorden vertellen.
En hier is 't ende
Van mijne legende.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Tusschen hand ende mond
Vail menige brokke op den frond,
zegt men in 't engelsch, en 't is in 't schrijven ook
alzoo : zoo komt het dat ik Zondag laatst gemist heb,
zeggende dat Sint Gillis' kerkhof te Brugge, 't boerenkerkhof heet t omdat Sint Gillis eertijds buiten de
Reye en diensvolgens buiten de stad lag. » Den brief
die die misse uiteen doet en herstelt zal ik zoo haast
mogelijk mededeelen.
't Gebeurt somwijlen ook dat men in Roncl den

lieerd 't eene of 't andere bij drukfoute verkeerd
tegenkomt. 't Is alzoo onder andere — in dit mijn
tweede jaar — dat op bladz. 51 de woorden : God zij
geloofd enz., uitgesproken, 't is klaar, door Sint
Paulus, in den mond geleid zijn van Sint Antonius.
Leest dus : « zei Paulus D voor « zei Antonius. »
—Eni delatserkvandezlvbadzije,vrandert 1529 in 1629.
Bladz. 76, staat er eene 8 voor een 1; 668 voor
661, het sterfjaar van Sint Amand; hij was immers
bcr eboren in 571, en 90 jaar oud als hij kwam te sterven, dus 661.
Bladz. 91, staat er van Sint Eleutherius dat hij
duist menschen doopte in eene weke, 't moet elf duist
zijn.

...... « Deze gedachten kwamen ons te binnen
terwijl wij lustig en gretig daar zaten het verdienstig
weekblad Bond den Heerd te lezen, dat dit jaar, in
zijnen dagwijzer voor 6 Februarij, allerschoonste
en stichtelijkste aanhalingen bevat wegens den H.
Amandus, glorierijken patroon van Vlaanderen. 0
Beurzencourant, Gent, Vrijdag 8 Februarij I 867.
Mijn herte is zoo kleene,
Mijn herte is zoo reene,
En 't en mag niemand in 't en zij Jesus alleene,
..........

'k Zou willen de vrouw van een schooier zijn,
'k 'Lou slapen tot den Hoene,
Hun brooiken is gesneden fijn,
Zij 'n hebben been meske van doene.
Zij is goed ende der maagden eere,
Met simpelheid ende met deugden befaamd
Andere maagden is zij eene leere,
In gestichtigheid der woorden, zoo dat betaamt.
Als een appel rijp is, in zijn saisoen,
Zonder Langer te staan, zoo moet men hem plukken,
Oft anders valt hij zoo haast, na mijn bevroèn,
In 't vuile als in 't schoone, zoo 't mag gelukken.
Doet goede werken hier in uw leven,
Een lank lijf, en voorspoed zal u God seven,
Ende in 't leste met God scheiden zonder verdriet,
Als de dood den scherpen schicht schiet.
De oude en nieuwe in.sehrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Stecndrukkers. Brugge.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 14

TWEEDE JAR

DAG WIJZER
ZONDAG, 3.

Esto mihi Zondag, in pinquagesima,

zevenste na Paaschen, vette Zondag. Lee:4 het 1 r jaar
bl. 81-2. De Paaschen naderde en Jesus zei aan
zijne apostelen wat er hem !e Paaschen te gebeuren
stond : zoo laat de heilige Kerke, die de plaatse Christi
vervangt, op vandage de parabels staan en spreekt,
gelijk Christus, pirrftesia, duidelijk, onverblomd en
zonder parabelgeheemnis, van de aanstaande gedachtenisse van het lijden en de flood haars Bruidegoms. Voor de apostele.1 was flit Evangelic, hoe
duidelijk ook, een raadsel, zij en verstonden niets,
noch van het voorspelde lijden, 'loch van die wonderlijke voorzegginge des wederopstaans binnen de
Brie dagen. De wereld hedendaags en verstaat ook
niet noch en wil niet weten van 't Evangelic, zij trekt
liever Gene zotskappe tot over heure ooren en loopt
voort, achter den car naval van hare verkeerde

2 MAARTE 1867

triomphe; blind is zij gelijk Bartinneus; den armen
bedelaar die achter den web van Jericho zat en riep
op den Zaligmaker:oJesu, zone David& hebt medelijden met mij ! Een Griek zal hij geweest zijn, die
Bar-timus, of de zoon van eenen Griek waarschijnelijk, want Bar, in palxstijnscher tale, wil zeggen
zone, en Timaios of Timms, een grieksche naam,
beteekent eerbaar. Deere hebt medelijden, kyrie
eleison, in 't Grieksch, was vroeger een algemeene
uitroep; Epictetus, de Stoiker van Hierapolis, die een
heiden was, zei 93 jaar na Christus : wij bidden
en God aanroepen, zoo zeggen wij : kyrie eleison.
Naderhand wierd de kyrie gebruikt bij de
soldaten, die aldus roepend ten strijde vloogen, even
als onze zouaven gedaan hebben en nog zouden
doen, is te peizen; flan brachten yolk en soldaten
hun eenvoudig schietgebed ❑ aar de kcrke en zongen
het, overluid en herhaalde maven te samen, in 't
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ingaan van de Misse, tot dat de Bisschop teeken gaf
dat hij ging bidden in den name van alien en de
toilette spreken. Gregoris I, de groote Paus, zette
christe bij kyrie, en naderhand kwamen er nog
andere aanbiddingen bij, God vader Almachtig, God
zoon, God heilige Geest, enz., tot dat het eene litaneia,
litanie of smeekgebed wierd, dat nu bij 't ingaan
van de Misse beperkt is op negen herhalingen, te
weten driemaal kyrie, driemaal christe, en nog driemaal kyrie eleison, of de smeekinge van den blinden
Bartimaeus : Jesus genas hem : mochte hij de hedendaagsche blinden ook genezen : 't zijn er genoeg!
Jei icho, de balsem- palm- of reukstad, waar 't
mirakel der blindengenezing geschiedde, was eene
Oase in vroegere tijden, waar die van Roomen jaarlijks 30 duist goudstukken octroi uit trokken, van den
balsem alleen dien men daar opdeed; Newel Jericho,
heel Jericho, zoo als 't gaat en staat, een armtierig
dorpken nu, is 2 duist guldens verpacht, en van
palmen is er nog een vernukkeld stammeken te
vinden, daar men eertijds hunne wiegewagende
kruinen nauwelijks konde getellen. Van 't jaar 1320
tot 1549 getuigen de pelgrims dat er een kerkske
lams den wed naar Jericho stond, waar Jesus wandelde, en dat men 't huffs van Bartimmus hiet; 't is
nu verdwenen.
't Was ook te Jericho dat Zachus op eenen
boom kroop, een Sucomoros, zotten of wilden figenboom was het, om den Heere te zien; daar en staat
geen enkel Sycomorus meer te Jericho, Hoch in
twintig wren in 't ronde, maar daar moest een staan,
spijts lochs en weder, en spijts den ban die over
Paliestina en de Joden weegt; zoo de Araben hebben
de Myrobalana van Jericho, den reuknoteboom, Zakkum geheeten, en ze maken van de noten eene geurige
olie die ender den name bekend staat van Zachwus
olie, en die, om de gebeurtenissen van Zach2eus,
bezonderlijk heilzaam en gezond is, zeggen ze.
MAANDAG, 4. Sint Casimir, koning van Polen,
1482. Meiskes Maandag. Leest het 4 e jaar, bladz. 82.
DIJSENDAG, 5. Knechtjes Dijsendag. Leest het
l e jaar, bladz. 82.
Woensdag, 6. Asschen Woensdag, leest het 1.
jaar, bf. 82. — Sinte Coleta, Maagd, hervormster
van 't order van Sinte Clara.
Sinte Coleta kwam op de wereld te Corbie, een
steedjen van Picardien, in Vrankrijk, op den 43
Januarij 1381. In 't heilig doopsel ontving zij den
name van Coleta of Colette, bij verkortinge, voor
Nicolette, dat in 't fransch zoo veel te zeggen is als
petite Nicole, kleene Nicolaia of Klaasijntjen, en aldus
wierd zij genaamd ter oorzake van de bijzondere
devotie die hare ouders hadden tot Sint Niklaai.
Robrecht Boellet, haar vader, een timmerman van

ambachte, en Margriete Moyon, hare moeder, waren
deugdzame en eenvoudige lieden, die, met neerstig
te werken, treffelijk aan hun brood gerochten, en
Beene moeite en spaarden om hun kind in de vreeze
Gods alsmede in alle slach van christelijke deugden
op te brengen : Coleta beantwoordde zoo wel aan die
goede zorgen, dat zij van jongs of als een engel des
hemels leefde : zij schuwde de wereld en zat doorgaans in een kleen afgelegen kamerken, waar zij den
tijd verdeelde tusschen 't gebed en 't handwork.
Vasten, haar lichaam kastiden, armen en zieken
bijstaan en bezoeken, dat was haar eenigste verzet.
Na de dood van hare ouders, deelde Coleta aan
den armen 't weinige dat zij bezat, en vertrok naar
een beggijnhof. Doch de levenswjze dier godvruchtige dochters niet streng genoeg zijnde, naar Coleta's
zin, zoo ging zij bij de zusters van Sinte Clara,
gezeid Urbanisten, omdat Paus Urbanus IV, hunnen
regel merkelijk verzacht hadde, en van daar naar
verschillige kloosters van 't order van Sint Benedictus. Nergens vindende wat zij begeerde, keerde
Coleta terug naar Corbie, waar zij, op raad van
haren biechtvader, Pater Pines, den Jordon regel
aanveerdde van Sint Franciscus, en haar opsloot in
eene kleene en arme kluize, houdende aan de kerke
van Sint Steven. Die kluize was gebouwd tegen den
buitenmuur van 't sanctuarium, tangs den kant van
't Evangelic, en al binnen was er een veisterken,
met traljen bezet, dat zicht gaf op het tabernakel, en
waardoor Coleta de heilige communie ontving.
Daar leefde Coleta drie jaar tang in de allerstrengste boetveerdigheid, en ondertusschen gaf God
haar meermaals te kennen, dat hij ze gekozen hadde
om 't order van Sinte Clara te hervormen. Uit ootmoedigheid, bleef zij Lange zonder te luisteren naar
de stemme des Heeren, tot dat zij eindelijk stom en
blind wierd; als dit nu zes dagen geduurd hadde,
besloot Coleta den wille Gods te volbrengen, en zoo
seffens kreeg zij sprake en gezichte terug.
Zij vertrok te voete naar Nice, waar Paus Benedictus XIII alsdan verbleef, om van hem den noodigen oorlof te bekomen. Zij verzocht en bekwam twee
zaken, te weten : dat hij zelf haar zou aanveerden
in 't order van Sinte Clara, dat ingesteld was door
SiLt Franciscus, en dat hij haar hulpe zou verleenen,
om de hervorminge daarvan ten uitvoer te brengen.
Met liefde stond de Paus haar dobbel verzoek toe
hij ontving ze in 't order van de heilige moeder
Clara, haar met zijne eigene handen de wiele of den
doek gevende, en hij stelde ze aan als overste generaal van al de kloosters van Sinte Clara, met voile
macht van aan dit order al de repels voor te schrijven
die zij de beste oordeelen zou voor de glorie Gods
en de zaligheid der zielen.
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Na den pauselijken zegen ontvangen te hebben,
keerde Coleta weère naar Vrankrijk, en sloeg moedig
de hand aan 't work. 't En is niet peizelijk wat al
moeite, wat al beproevingen en versmadingen zij in
hare ondernemige tegenkwam; ten langen laatsten,
in 1408, vond zij middel om een klooster te stichten
in Savoyen, en van dan af zegende God zoodanig
hare pogingen, dat de hervorminge welhaast ingevoerd was in Bourgonjen, Vrankrijk, Vlaanderen en
Spanjen. Zonder te spreken van vele oude kloosters,
die heuren repel aanveerdden,stichtte er Sinte Coleta,
binst haar Leven, nog zeventien nieuwe, waaronder
dit van Gent. Hare religieusen staan bekend onder
den name van Coletinen en nog meer onder dien
van Arme Claren. Coletinen, om ze te onderscheiden
van de Rijke Claren of Urbanisten, die de hervorminge
niet aangenomen en hebben. Leest het l e jaar bladz.
346. Reeds van den jare 1426, hadden de Gentenaars
Sinte Coleta schoonegesproken opdat zij een klooster
zou willen stichten hebben in hunne stad, en hiertoe
wierd haar een frond geschonken, waarop men zoo
aanstonds aan 't bouwen ging. Om reden van oorloge
en andere moeielijkheden, duurde het tot in 1443
eer dat 't klooster voltrokken was, en, op den 3 Oest
van 't zelve jaar, kwam Sinte Coleta te Gent toe, met
eenige religieusen, om aldaar bezit te nemen. Zij gaf
aan 't nieuw convent den name van Bethlehem, en
vertrok vervolgens naar Hesdyn, waar zij van wege
hertog Philips den Goeue geroepen was. Op den 6
December 1446, was Coleta andermaal tot Gent, en,
Brie maanden later, op den 6 Maarte 1447, ontsliep
zij aldaar in den Heere, omringd van geheel 't heilig
gemeente, oud wezende 66 jaar. « Item, in dit jaar,
den VI van Maarte, — zegt de Memorieboek der stad
Ghent, — overleed hier binnen der stede van Gent,
in 't klooster van Sinte Claren bachten der Vrijdagmart, zuster Colette, die p eer heilig geleefd hadde.
Volgens hare begeerte, wierd Sinte Coleta begraven op 't gemeene kerkhof der religieusen. In
1492, ontgroef men hare heilige gebeenderen, die
nog ongeschonden -waren, en men leide ze in eene
houten kiste, al Lunen met lood bekleed, die in een
gemetst graf geplaatA wierd. Op den 26 Mei van 't
jaar 1536, deed Nicolas Burilly, bisschop van Sarepta
en sutiragaan of wijbisschop van Doornijk, 't plechtig
onderzoek van die kostelijke reliquien, welke in 't
klooster van Bethlehem bleeven rusten tot in 't jaar
1577, wanneer de Geuzen de stad Gent overmeesterden en verwoestten. Alsdan vertrokken de Arme
Claren naA . 't klooster van Atrecht met hun nemende
de gebeenderen van hunne heilige moeder, en 't en
was maar in 1586, als de ruste hersteld was, dat zij
naar Gent, met dien schat, weerekeerden.
Keizer Joseph II, onzaliger memorie, joeg, in
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1783, de gentsche Coletinen nit hun lieve Bethlehem, en die arme nunnekens hadden moeten dolen
en sukkelen, ware 't niet geweest van Louise van
Vrankryk, dochter van koning Louis XV, die, onder
den name van zuster Teresa van Sint Augustyn,
priorinne was van de Carmelitessen, te Sint Denys
bij Parys. Die mehloogende princesse welke zoo
vele afgeschafte religieusen van ons land ter hulpe
kwam, bezorgde de Arnie Claren van Gent eene
veilige schuilplaali-e in 't klooster van hull order
te Poligny, in Franche-Comte, dat Sinte Coleta zelve
gesticht en bestierd hadde; zoo verre ging hare
goedheid, dat zij eenen geestelijk zond naar Gent,
Mijnheer Raimond de Saint-Sulpice, met last van
de zusters als ook de reliquien van Sinte Coleta, af
te halen en naar Poligny te vergezellen. Met deze
heilige overblijfsels trokken de Coletinen door
Vrankrijk : overal was 't feeste en triomphe waar zij
toekwamen, elk ende een wilde den kostbaren schat
vereeren, tot dat zij eindelijk tot Poligny gerochten,
op den 15 October 1783. De Gouverneur, 't Magistraat, de geestelijkheid en al de treffelijkste borders
outvingen ze met vele ceremonie aan scads poorte,
en, na ze hertelijk verwellekomt te hebben, leidden
ze processiewijs naar 't k looster der Arme Claren,
waar de reliquien plechtiglijk besteld wierden. Dit
alle y vindt men in 't lange en in 't bree beschreven
in een zeldzaam fransch boeksken, met prenten
versierd, en getiteld als volt : Histoire de l'emigra_
tion des religieuses supprimees dans les Pays-Bas, et
conduites en France par M. rAbbe de Saint-Sulpice,
envoye de Madame Louise de France, et du Prince
Eveque de Gand, pour la tramlation d:'s Reliques de
Sainte Colette a Poligny, en Franche-Comte; redigee
par le B. P. Elie Hard. — Bruxelles, 1785. Dat is
in 't Vlaamsch : Historic der uitwijkinge van de
religieusen die afgeschaft wierden in Nedei land,
en geleid in Vrankrijk door den Eerw. Heer Abbè
de Saint-Sulpice, gezonden van wege Mevrouwe
Louise van Vrankrijk en den Prins-Bisschop van
Gent, om de reliquien van Sinte Coleta te vervoeren
Haar Poligny, in Franche-Comte; opgesteld door
den Eerweerden Pater Elias Harel. — Brussel,
in 1785.
In 1791, na den val van Joseph II en de afschaffinge van 't klooster te Poligny, keerden de
overgebleven vlaamsche Coletinen were naar Gent,
en wierden er aanveerd in de abdij van Nonnenbossche, waar zij bleeven woven tot in 1796, wanneer
de franFche republike dit klooster afschafte met al
de andere van ons land.
Ondertusschen waren de reliqu ; en van Sinte
Coleta te Poligny gebleven, en zij zijn er heden nog.
't Klooster van Poligny afgeschaft zijnde, wierden
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die reliquien,ten jare 1792, gedregen naar de
prochiekerke van Sint Hippolytus, en aldaar vereerd
tot in 1794, als wanneer men ze moest versteken,
opdat zij in handen niet en zouden er alien zijn
van de fransche revolutiemakers.
De zaken waren zoo verre gekomen, dat die
booswichten reeds den dag vastgesteld hadden op
welken Sinte Coleta'sgebeente, te midden de groote
mart, minor verbrand worden. Gelukkiglijk kwam
er God tusschen; eene rdelmoedige religieuse van
'toud klooster van Poligny, zuster Constance Par• verborg,
pandet, die maar in 1847 gestorven en is,
ten koste van haar 't lichaam van hare heilige
moeder, en, binst gcheel den beloken tijd, bleef het
zorgvuldig godoken. Ms de kerken weere opengingen, kwamen de reliquien andermaal te voorschijn, en, op den 6 INIaarte 1804, dro-g men ze, met
groote solenthitoit, tiaar de ketke van Sint Hippolytus,
waar zij reed-; to voot . ,,n twee jaar gerust lridden.
O) don 21: Mei 1807, wezende de feestdag van
de Allerheiligsto Brievu!digheid, stelde Pius VII de
gelukzalige Co'eta oncitir 't get:11 der Heiligen, en1
-ter slier gele,.;entheid vi-rde men groote fee te
Poligny en to Gent. Tien dagen to vooren, op den
aren
reliqui- ti voor de laatste m aal
14 Nei ,
ondet zocht gewce‘,,t, op bevel van Zijne Hoogweerdigheid den Aartshisschop van Besancon, en in
den zelven steal be; onden alsbij't onderzoek gedaan
op den .10 September 1783, door Prins Ferdinand
de Lobkowitz, bis,schop van Gent. Men narn uit
de rijve zes sclioone reliquien, die verdeeld ierden
tusschen Zijne Heiligheid Pius VII, de aartsbisschoppen van Besancon en Lyon, en Zijne Hoogweerdigheid Etienne Fallot de Beaumont, bisschop
van Gent. Doze laaiste kreeg voor zijn deel het
rechter schouderblad met een been nit den voet van
SinteGoleta, welke plechtiglijk vervoerd wierden
naar de Kathedrale van Sint Baefs, op den 28 Mei
van 't jaar 4807.
In 1817, kwamen de overgeblevene Coletinen
van Poligny, \Neerom bijeen en, op den 8 September
trokken zij haar oud klooster binnen, dat t-n besten
mogelijk was hersteld geweest. Op den12 December
1822, kreegen zij de reliquien terug van Sinte Coleta,
en heden nog is die onwaardeerbare schat in de
kerke van 't convent bewaard en vereerd.
\Vat de armeCaren van Gent betreft, die de
fransche revolutie overleefden, zij vergaderden ook
zoo haast mogelijk en d3den op nieuw 't religieus
habijt aan, in 1814. Op den 10 Oest 1833, leide
men den eersten stem van een nienw klooster,
dichtebij 'tgroot Beggijnhof, en op den 13 Januarij
4835, wierd de kerko plechtiglijk ingewijd. Onder de
tafel van den autaar stlat de tomi;e waarin do ge-

beenderen van Sinte Coletagerust hebben voor de
afschaffinge van 't oude Bethlehem. Men bewaart
nog in 't zelve klooster 't kleed en den mantel dice
heilige stichster, de gewijde keerse die zij in hare
hand hield, als zij gestorven is, een deel van hare
beenderen, zeven eigenhandige brieven, en verschillime boeken die zij gebezigd heat. De mantel van
SinteColeta is van bruin saai gernaakt; een groot
sulk is er van vooren uitgesneden geweest in 1783,
voor Mevrouwe Louise van Vrankrijk, en met roode
zijde vervangen. 't beginsel van doze oeuwe, als
Marie Louise, vrouwe van Napoleon I, in barensnood
lag, to Parijs, wierd Sint Coleta's mantel naar heur
toe gezonden, op verzoek van den keizer, en de
krdnke keizerinne aangeleid.
Iii Sintte Gent, is er eene kapelle Sinte
Coleta toegewijd. 't Autaarstuk, geschiiderd door
den vermaarden Joseibh Paelinck, veil) 'eldt 't Magistraat ran Gent, welke 1e ;e ben °mister
dell act overhandigd, waarbij haar een niti407trekte
grond, tot oprechten van eon klooster, go chonken
wordt. Onder den autaar staat ci o;)h.houten
rijve, waarin de reliquien. van Sint; Coloh een4-2.,en
tijd gelegen hebben. that schouder:datt hetwelk van
Poligny gezonden wired, in 1807, isthans 1;eloten
in cone houten vergulde rijve, bewa.,r in de schatkatner van de zelve kerke.
floe geern zoo ik nu meni,,e mijner lezeressen
naar Brugge leeden, in 't kloo ter van hunne heilige
en bemindepatroonesse, en hun ±1aar sprehen van
OtYLC edele en nooit gonoeg b , treu rde gravinne,

Maria van Bourgonjen. die de Arnie Garen onder
heuren mooderlijkon mantel Leschermde! Dan zottden wij van Brugge naar London Baal en naar Manchester, maar de tijd stelt )alert aan good en kwaad,
en 'k moot het uitstellen tot den naasten Sinte Coletadag, als God ons 't town laat en zijne

gratie.

Alleenelijk voege ik hiorbij dat men in 't klooster
van Brugge 't veisterken be\\ aart van Sinte Coleta's
kluize, waaraf ik hier boven gesprokeh hebhe, een
been uit haren arm, prachtig ingezei in een crystalinen cijlinder met kun ,tige zilveron versiersels, als
ook eene ribbe, en ver-chillige kleedingstukken. -De lente, het uitkomcn of het Nooriaar begint.
DONDERDAG, 7. Sint Thomas Aquinas. Leest hut

l e jaar, bladz. 1054.
VRIJDAG, 8. Sint Jan de Deo, stichter van de

Fate ben. fratelli of weldadige briièrkens to Rootnen,
1550. g Fate ben fratelli, rite burr zei Sint
Jan altijd: doet goed broerkens, en men heeft zijne
, creheeten, , 9 't is een
kinderen Dot- moo-broe-rkens
voorbeeld to !neer van de movielijkheid die er bestaat
om iets of iemand eenen name te geven die 't yolk
zoodonig

dat het in 7ij1L' na:in,hv,;•d:ifdheid.
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hem niet en wisselt in eenen anderen. 1k zou daar
hedendaagsche voorbeelden van kunnen aanhalen,
dat ik zeker ware dat het de Ezelnunizekens Hoch de
Vlerkenunneliens of Bewaarnunnekens niet en zouden
kwalijk nemen.
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ZATERDAG , 9. Sinte Francisca, bijgenaamd
Romana, antlers Mevrouwe Ponziani del Butio,
weduwe, stichtesse van de oblaten van Tor di Spechi,
1448. Leest het l e jaar, bladz. 109-10-11-12.

UITSTAP IN DE WARANDE

DE VEELVOET

De veelvoet, polupous, polypus,
waarvan de
franschen poulpe gemaakt hebben, is een van de
wonderlijkste 7eedieren die er bestaan. Saar zijn er
van soorte n, onder andere die in een schipken varen,
waar zij niet aan gegroeid
1111 gezeten zijn, en
antler e die. naakt en Moot, met eene soh el binnen
in hun lijf, in de zee krioelen. Het schipken van die
eerste, die men nautilus of sehipperkens heet, hebt
gij zeker, in rijkmans• huizen nog op het kaafboord
vend en staan, die schoone vaambreede kinkankhoorns daar, die zoo zilN'T erachtig van glans zijn, dat
zijn veelvoetersehipkens, eu die daar in vaart, steekt
twee zijner voeten nit en opengespreid in den wind,
zoodanig dat hij warelijk eensdeels zeilt, anderdeels
roeit, en derdmdeels vapeur gaat, of nog beter, zoo
ik useffens zal uiteengaan doen.
De andere veelvoeters, waarvan de grooLte
soorte hier ^ ij verbecid
kruipen of n\enmen,

op hun ae lit voeten, tusschen wier samenvoeg hun
hoofd zit; de reste buns lijfs—steers en hebben
zij niet —gaat opwaards of achterwaards. Zij kijken
altijd anderszins als dat zij varen, en zien den
vijand achterkomen, ja, zoo weten zij hem te tracteren, dat 11 : j 't vervolgen moê worth en ondoenlijk
vindt; want die wondere_ d i eren dragen eene sterke
speitbosse, waaruit zij na beliefte water of in te speiten:
water, en aldus speiten zij achterwaards weg,
met ongeloovelijke snelheid; inte, en aim) trPkken zij
de deure toe acliter hun, want zij maken 't water zoo
eendelijk zwart, dat er geen zien meer door en is.
Dan doen de veelvoets zoo de zeegodinnen deden daar
Homeros van E c h ri j ft , ze dalen diepe nederwaards
en zij zitten op den grond van den Oeeaan, gedoken
onder eene — zwarte inte — wolke. Dit gemakkelijk
losbaar zijn van die inte in 't water hoeft de nolijke
menscli, die loch overal ael:ter kornt, to bate geno-
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men, en men vangt de veelvoeters om er schildes
sepia van te maken. Sepia heeten de Indianen den

veelvoet.
Gij zoudt nu kunnen vragen : VVaarom die
blomkes op de voeten, of liever op de armen van
dat leelijk Bier, en hoe groot is 't wel? s
Ten eersten die blomkes zijn ventosen of zuigers,
gelijk aan die brandglazen die de heelmeesters doen
aan u wen arm houden, om bloed te trekken; en
daarmeè houdt de veelvoet aan al dat hij krijgen
kan, ja, en grijpt hij u arm of been vast, lossnijden
zult gij hem, loskrijgen op andere maniere, onmogelijk.
Hoe groot is hij? Het lijf, een groote vuist, de
voeten, twee drie voet lang, ten hoogsten. Eten,
drinken, asemen doen zij gelijk de visschen, ze zien
en hooren lijze, en 'n weten van geene hoegenaamde
tale, hebben eenen papegaaischen bek en zijn alleszins wonderbaar, tot in die hoedanigheid van alle
stappe van verwe te verwisselen, na ze kwalijk of wel
gezind zijn; waarin zij den Chamaeleon en zekere
onstandvastige lieden verre te boven gaan.
Die zeevantjes die den eenen kant hard den
anderen zacht zijn en kalkachtig, waarmee men
papier wit.wrijft en die men in vogelkooien hangt
ondcr den name van zeeschuim, sandarac zeggen
sommigen, zweerdachtig van gedaante, -zijn de inwendige schelpen of geraamten van de sepia, men
vindt ze vele op strange, langs de kust van Vlaanderen; die soorte van uitgedroogde druivenkrappen die
erbij te vinden zijn zijn de veelvoets saamgegroeide
en verdroogde eierschalen.
G. G.
•••■ •••■ • ■ ••

JAN VETTEGRAVE

daarder vele verteld wierd van 't huizeke van de vier
winden, zoo maakte men er algemeen bier en elders
een herbergname of taveernename van, en.....
Maar ik moete u eerst 't vertelderken vertellen,
zoo als 't gaat en staat.
Daar was een keer in oude tijden een man die
uit verre landen weer naar huis toe kwam, en naar
zijne moeder te wege. Als Jan, zoo zullen wij zeggen,
nu al eenige dagen gereisd, en den eenen voet voor
den anderen gezet hadde, zoo kwam hij aan eenen
hoogen hoogen berg, waarder noch huis noch kruis,
noch stok noch stake op en stond, en 't wierd avond,
en hij hadde honger, en hij en wist niet moat gedaan
0111 zijn mage te sullen. Als hij nu t'enden alle straten
en teenemaal buiten raad was moat hij zou gedaan
hebben, zoo hoorde hij daar al met eenen keer van
verre een spinnewiel ronken : rrr, rrr, rrr ! Hij ging,
en hij stond en hij luisterde, en hoe verder dat hij
ging, hoe naarder dat 't spinnewiel kwam, en chidelinge kwam hij aan eene spelonke, endear zat mij de
spinette, en zij en gaf maar snoer dat het eene lust
was om hooren, altijd : rrr, rrr, rrr ! Het was een oud
oud wijveken dat daar zat en soon met eene lange
lange overgehaalde Lippe, van het eeuwig speeksel
aan zijn Caren vrijven, en plat getordien voet, van 't
immer duwen en herduwen op het geterdte van het
spinnewiel.
Jan ging binnen.
I Wat ha pert er! ) vroeg het wijveken, dat gij hier
komt in gedoold, gij zijt nog de eer-te men , ch, sedert
dat de wereld staat, die over mijne zulle komt : moat
is er van uw verzoek, man ?
a lk ga naar huis, • zei Jan, t en ik ben den weg
kwijt, en ik en wete van zuiden noch van noorden
meer, en daarbij, om de waarheid te zeggen, ik hebbe
zulk eenen danigen grooten honger, dat ik vou een
peerd den rugge uiteten.
Komt binnen, D zei dat oud spinetjen, en zet
u moat.
En 't ging en 't snee Jan eene groote stuite, zoo
men eertijds zei, voor eenen tuit of eenen kant brood,
en het schonk hem eenen kroes vol wonderlijken
drank, dat Jan seffens lijk tot zijn zelven kwam en
lustig aan 't klappengerocht, tegen dat oud mamatje
van dat wijveken.
.Weunt-je gij hier alzoo moeder mensch alleene,
moederken ? vroeg Jan.
a Hewel bah neen ik loch, D antwoordde Gridken Weetwel, — zoo hiet het wijveken -- trouwens
ik weune hier met de vier winden.
a Met de vier winden, D ztli Jan, « met de vier
winden :moat is dat te zeggen, als 't u belieft?
Wel, de vier winden, dat zijn mijne vier zeuns,
D
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Al dikwijls hebt gij, —en hoe meer hoe beter!
— eene herberge voorbij gegaan, waarboven er
geschreven stond, bijvoorbeeld: .1n de vier winden,»
of t In 't blavwhuis, of In den wildeman. D Dit
zijn, moet ge weten, drie van onze alleroudste
vlaamsche herbergnamen, die men zelden of nooit
in 't fransch vertaald tegen en komt, omdat ze zoo
eigentlijk vlaamsch, onvertaalbaar en volksbemind
zijn. Nu, die namen wierden eertijds aan de herbergen gegeven, en nu nog, waarvan men meest van
al sprak onder 't yolk: men wist van a Prins Poniatowski • ten tijde dat onze ouders in stand waren, en
in onzen tijd hebben wij de lieden weten ten biere
gaan naar « Sebastopol » of naar de . Krim, D of naar
d la ruche de GaHe, » waarvan M. Costenoble's prochianen t De roste geete » gemaakt hebben, enz.,
't Ging eertijds zoo als 't nu gaat, zegt Salomon, en
D
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zei Grielken.
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• Uwe vier zeuns, s zei Jan, i ah, ik zou ze nen
keer willen zien !
« Wachf een stondeken, » zei 't wijveken, « ze
zullen zoo-med-een t'huis gaan komen, wacht een
beetje, en zet u daar, man. )
Jan zette hem, maar zoohaast en was hij niet gezeten of het begon mij al met eenen keer zoo geweldig
en zoo schofflerelijk te waaien en te bommelen en
koud te zijn, dat het niet zeggelijk en is.
) Hewel, » zei dat wijveken, « zie-je 't nu? daar
is Noorderlink al, die op reize geweest heeft over
zee, kijkt Bever. »
In der daad, daar stond hij, in den waaienden
haire, mart ziende en verwederd, gij en kunt niet
meer, en zijn baard was peper en zout, gelijk van een
die door de sneeuw gekomen is; en 't en duurde niet
lange, of daar kwamen er nog twee binnen gestormd,
dat al 't vlas verwaaide van ^ oederkes spinrokke, en
ze zeiden alle twee te gelijk, ofschoon zij beide van
contrarie gewesten kwamen : 4 Goeden dag, moederken, hoe vaart gij al, en waar is broerken dan? D en
nog al zulke dingen, to lang en te breed om te melden.
En moederken zei : « 't Gaat wel, Westerlink, mijn
kind, en hoe gaat 't met u Oosterlink? Noorderlink is
al binnen gekomen en Zuiderlinksken, 't gaat haast
hier zijn, peize ik; waar zit het dan? 't Is de helft
van den tijd te doene, 'k geloove dat het fevers kennisse gekregen heeft, dat keppekind dat 't is! )
Nog nauwelijks waren die woorden gesproken
of het wierd er mij zoo warm en zoo laauw, overal
rondom, dat Jan peisde dat het te midden den zomer
was, en hij begon vaak te krijgen en te gapen van
slaapzieke vergenoegdheid, deed Jan.
't Was Zuiderlinkske dat ook t' huffs gekomen
was, en daar zag hij hem staan, een knappe jonkheid,
met vlassen baard, Lang krulhair, en een groen groen
mantelken aan.
« Ha ! Zuiderzachtje toch, mijn zoetekind, waar
heb-je zoo lange gezeten? 'k ga pront moeten kijven
op u, van zoo 't nog gebeurt dat-je zoo lange weg
zijt. )
t Ge 'n doet, ge 'n doet, moeder, viel Zuiderlinkske haar in de redens, 6 gij en zult gij niet kijven,
als gij zult weten dat ik in het land geweest hebbe,
ge weet wel, waar dat men niet en sterft. •
« Waar dat men niet en sterft! • peisde Jan,
« 'k zou daar ook vsillen naartoe gaan, ikke ! 1
I Hewel, zei Zuiderlink, die Jans gepeizen
gehoord hadde, « 'k ga daar morgen weer naartoe,
wilt gij meegaan? Maar gij moet wel opletten, en al
doen dat ik zegge, of ge 'n geraakt er van uw leven
dagen niet. s
a Zijt gerust, zijt gerust, » zei Jan, • gij en moet
maar 't woord geven en gij zult zien of ik .....
D
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's Anderendags 's morgens was Jan te been,
gekleed en gereed, voor henne en voor hane, ende
eer dat de zuiderwind ooit gepeisd hadde 'k moet
opstaan.
Zoo Jan trapte over end weder, gelijk een die
op schildwacht staat, en iederen keer dat hij voorbij
Zuiderlinks slaapkamerken kwam, gaf hij alzoo een
stamp of twee, tot dat Zuiderlink eindelijk wakker
school en zeere opsprong.
« Ha! ge zijt het gij die daar al dat leven houdt:
ik droomde ervan ! 0 zei Zuiderlink, wij zullen flus
den weg tusschen de beenen gaan pakken en voortgaan, maar past wel op hetgene ik u zegge, dat ge
't doet, anders ......
Jan luisterde lijk een vinke.
« Daar is u een vellen mutsken, D zei Zuiderlink,
ge moet dat op uw hoofd zetten en altijd bij mij
blijven, anderszins zult gij verdolen, en let wel op
dat gij dat mutsken van uw hoofd niet en laat vliegen,
eer wij grond genaken, of ge valt stokke mors dood. P
4. Gij en moet niet schuw zijn! » zei Jan, en hij
zette zijn mutsken op zijn hoofd, en van als hij 't op
zijn hoofd hadde, 't en zag hen niemand meer, en
hij en zag zijn eigen zelven niet; Zuiderlink deed
zijn mantelken aan, en hij viel mij toch zoodanig
aan 't waaien, dat het al 't onderste boven vloog dat
er in 't huizeken was, en met eenen keer Zuiderlink
vloog buiten, en Jan mee..
Als ze nu al verre verre gevlogen kwamen,
zagen ze daar een schoon kasteel staan, en Zuiderlink zei tegen zijn maat dat de keuning daar weunde,
en dat ze nu bijkans aan 't land waren waar men
niet en stied.
a Willen wij maar naar dat paleis vliegen
vroeg Jan, 4 ik zou ik dat wel ne keer willen van bij
bezien, peis-je! •
« Zoo gezeid, zoo gedaan, s zei Zuiderlink, en
ze vloogen er rechte naartoe, en van 't eeuwig waaien
en zwaaien en 't over end weder draaien, vloog er
eene venster uit van 't kasteel, en zij waren alle twee
in de kamer van 's keunings dochter; en al de keunings dochter he u r beste gereedschap vloog overende,
van als zij binnen kwamen, en Jan stond zoodanig
te kijken van verwonderinge dat hij vernal zijn
mutsken op zijn hoofd vaste te houden, en al met een
keer 't vloog af, en hij stond daar zoo groot als dat
hij was, en zichtbaar, voor de Princesse, en Zuiderlink was terug gevlogen van waar hij gekomen was.
De keunings dochter was blije van eens eenen
sterflijken menschen te zien, en vroeg aan Jan van
waar hij was, en hoe, en waarom hij daar gekomen
was; Jan vertelde 't al te male, en terwijlen hij in
't vertellen lag kwam de keuning binnen, om te
vernemen wat er al gaande was. De keuning was
D,
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zoodanig verwonderd als hij van dat vreemd land
hoorde spreken, en Jan wist dat altemaal zoo aardig
nit een te doen aan dien ouden kenning, he dat hij
geheel en gansch in zijnen rechteren arm viel, en dat
hij vroeg of Jan daar blijven wilde en zijn schoonzeune worden.
Gij kunt wel peizen dat Jan niet en zei van
neen, integendeel, hij was stiff blije dat hij zulk
eene schoono keure hadde, en hij keek een keer
alhier, en hij keek een keer aldaar, en : « Hewel Heere !
bah ja-ik Loch ! » zei Jan.
Als hij daar nu een jaar en een stuk geleefd
hadde, in alle eereen vergenoegdheid, zoo wierd hij
eindelijk ook op zijne acme moeder te peizen, en
hij zei : « Hear Keuning, mag ik een keer naar huis
gaan, oin te zien hoe dat het met moederken gaat,
als 't u belieft?
De Kenning was content, a maar, » zeid hij,
« kameraad, daar en zal u zeker geene levende ziele
meet' kennen, want gij hebt hier nu al veel langer
geweund als dat gij zoudt peizen. » Algelijk, de
kenning haalde zijn beste peerd en liet Jan gaan,
hem vermanende dat hij toch oppewaard uit niet en
mocht van zijn peerd komen, of dat 't hem zou
berouwd hebben.
• Geen perikel » zei Jan « geen perikel ! » Jan
reed nu lustig vooruit, naar zijn land te wege; maar
als hij daar kwam, hij en kende noch land noch
zand, noch huis noch thuis, noch God noch goe
mensche weer: 't was al veranderd en vervvisseld,
overleden en dood dat er was. Hij reed naar den
burgemeesters en deed hem in de boeken kijken,
niet te doene, een, twee, drie, dikke folianten doorsnuisterd en doorsnuffeld, geen een die hiet zoo Jan
hiet, te weten Johannes Vettegrave, bijgenaamd Jan
Knop van MunkenrePde. Zoo de burgemeester die 't
niet en hadde voor den geineenen man, zoo 't de
oude burgemeesters plachten, ging het zoeken staken,
als hij zijne oogen liet vallen op eenen ouden half
opgeeten liggere die daar nog onder 't stof zat, hij
sloeg hem open, en daar stond Jan met name en
toename, geboekt en opgeteekend van over 700 jaar.
« He! blijft hier om t' eten, » zei de burgetneester
toen, al het stof van zijne kazakke slaan, 't en gebeurt
alle dake niet dat men alzoo vaart, en gij cult het
mij alteniale vertellen hue flit gekomen is, en wij
zullen 't in de Via...
't Is perikel van! • zei Jan, en hij reed voort,
zonder ooit van zijn peerd gekotnen te zijn, immers
hij was zijn schoonvaders vermaan te wel indactitig.
Als Jan nu al verre gereden kwam, ten dos e, lungs
wegen en kanten, zoo vond hij daar eenen out:en
man liggen ken:nen, onder eene geheele karre vers1.ten en ontreddende karrewielen; en die man kloeg

toch zoo bitterlijk, en hij sprak zoo schoone, en hid
zag zoo drukkelijk om verlost te zijn, van wider die
karre, immers 't was een oriel dweers over hem
geloopen, dat Jan yettegrave medelijden kreeg,
en 's kennings waarschouwinge teenemaal uit zijnen
zin verloor.
« Kom-aan! p zei Jan, « op met u, kameraad !
En hij hielp hem van onder zijn karrewiel. Maar zoo
zaan en was Jan van zijn peerd niet en de oude
deugenie,t op zijne twee beenen, of hij snapte Jan bij
zijne schouder vaste : « Ha-ha! .wide hij, « vogel, 'k
heb a nu, en voor goe rekeninge! Zie-je daar al die
versleten en ontreddende raderen op mijn karre
liggen? Hewel, zooveel wielen heb ik al, een voor een,
van mijne karre gereden, met achter u te loopen;
't is al zeven honderd jaar, moot-je weten, dat ik
achter u zitte, maar 'k heb u nu : en mijne name is
Pietje de D...
En nauwelijks had Pietje dat laatste woord uitgesproken, dat alle levende menschen duet beven, of
Jan Vettegrave, bijgenaanid Jan Knop van Munkenreede, die zoo lang geleefd hadde, en leefde niet
meer, en hij was dood.
Dit vertelderke was eertijds mondsgemeene onder het scherpzinnig Yolk van Vlaanderen, en daarbij komt het dat men vole herbergen sedert dien den
name gegeven heeft van
4 In de vier winden,.
— En in't Blauwhuis toen, en in den Wildman?
Daarvan zal ik u later vertellen.
■••■• ■■■

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Grave Karel de Goode was boven de negen voet
lang, zoo de langde van een lid zijns vingers het
betoogt. Zijne buyelingen waren uit Denemark,
gelijk hij, en even grout van ge.,talte. Toen men ten
fare 1717 de fondamenten van '1 Dude landnuis van
den Vrijen, waar de Grave oudtijds wooncie en dat
gemeens had met de bovenkerke van Sint Donaas,
afbrak, vond men daar eene grafstede, waarin twee

lichamen lagen van groote persona ;en, met geschilderde wapenen en andere versier.eis. leinand die
daar tegenwourdig was heeft getuigd dat die twee
manner van de zelve gestalte waren als de Heilige
Grave Sint Karel de Goode; Mulanus vvit 'it dat op
de plaatse zijner martetw, box en den Iwogen autaar,
onze voorouders een kruise geplaat t Wadden, met
vier nagels erin, ter • ijner gedachtenisse, op de zelve
wijze gelijk er dikwijls lams de wegen latiisen gevonden „order, ter memorie van vernworden of
schielijk aldaar overledenen.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en CO311). Bo k- en .'"teen,it
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

N° 15

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG 10, Invocavit Zondag, in quadragesima.
't Evangelic is van den veertigdaagschen vasten
Leest het l e jaar, bladz. 89. De eerste Adam,
zegt de joodsche traditie, verbleef 40 dagen in het
aardsch paradijs, en als hij daar 40 dagen en veertig nachten verbleven had dan wierd hij bekoord om
zijne hongerige lusten te voldoen, en van de verboden vrucht te eten; de gevallen engel hood hem
spijze en hij at : en hij verloor met de onsterfelijkheid, het gebied over de dieren des wouds. De tweede Adam, Christus, om het kwaad des eersten te hoeten, verblijft ook 40 dagen en even zoo veel nachten,
in 't paradijs niet, maar in de wildernisse; en hij
words ook,.en dat drievoudiglijk, getempteerd, van
den zelfsten Satan, en, na de geeindigde temptatie en
den voltrokken vastentijd, krijgt hij honger, en de
getrouwe, goede Engelen komen ende dienen hem.

9 MAARTE 1867

g En hij was, r zegt Sint Marcus, met de beesten,
waarschijnelijk dat gebied over hen voerende dat de
eerste Adam en zijn nageslacht verloren hadden.
Dit ware al genoeg ern van 't getal veertig een heilig
getal te maken. Daarbij komt nu nog dat het 40 dagen en 40 nachten regende in den zondvloed; dat
Joseph 40 dagen zijnen ' vader Jacob betreurde in
Egyptenland; dat Moyses, tot tweemaal toe, hem 40
dagen bereidde voor 't ontvangen van de wet Gods;
dat Elias 40 dagen vastte als hij tot den zelfsten berg
Gods ging; dat de 12 bespieders 40 dagen Lang op
Hoek waren Haar het land van beloften; dat de
Israeliten 40 jaren in de woestine doolden ; dat Goliath 40 dagen triompheerde over 't yolk van Israel,
eer David hem versloeg; en dat de Niniviten 40 dagen penitentie deden cp Jonas gebod. Dit zijn, zoo
gij ziet, al tijden van boete, droefheid, straffe, bereidinge, vasten en ingekeerdheid, die Jesus met
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zijn exempel vereerd en voor eeuwig heilig gemaakt
heeft, en dat op meer als eene wijze; want 40 woken
liggen er tusschen Onze Lieve Vrouwe boodschap en
de Geboorte Christi, 40 dagea na die is Christus ten
tempel gedregen en geofferd geworden; 40 dagen
voor zijn lijden wierd hij van de synagoge in den
ban gedaan, en 40 dagen na zijne dood is hij ten
Hemel geklommen en zit ter reater hand Gods
zijns vaders. De heilige kerke houdt, vol eerbied en
geheemzinnigheid, nog altijd heure 40 vastendagen
in eeren; hare heiligste kinderen hebben ze dikwijls
daarin nagevolgd, en 't y olk en kan zijnen kerkelijken oorsprong niet loochenen, want het weet nog
van zijne 40 daagsche Missen na de begravinge;
van de 40 dagen dat het zal regenen, na van date,
40 Maarte, den feestdag van de 40 martelaars; na
den 12 Mei; na Sint Medard, 8 Junij; en na Maria
bezoekinge, 2 Julij. De schepen die van ziekte verdacht waren moesten eertijds 40 dagen quaraniaine
doen en zonuer smette bevonden zijn eer zij binnen
mochten. Hoe recht en redelijk en schijnt het ook
niet dat het spijze derven de gedeeltelijke straffe zij
van 't gene met verboden spijze te eten door Adam
op ons is gebracht; de oudheid en de schoonheid,
den edeldom van de take, zou ik zeggen, is alleen
weerd dat men de 40 dagen, zoo 't mogelijk is,
met blijdschap, ja met eergevoel onderhoude.
Item » zegt die excellente chronike, d in 't zelve
jaar, 1479 den tiensten da y; in de Maarte, doen was
Sinte Bonifacius met zijne gezellen verleid in eenen
nieuwen fiertere, bij der hand van den bisschop van
Sarepta leest het 2 e jaar, bl. 92, — g de Welke
't officie dede. Endo daar waren zes abten jegenwoordig, ende andere rudders, ende heeren, op eene
stage daartoe geordonneerd voor den doxaal in onzer
Vrouwen kerke, binnen der stede van Brugge. ,)
Ik zag verfierteren met blijden geschiene
Sinte Bonifacius in Maarte tiene.
MAANDAG, 11.
DUSENDAG, 12. Sint Gregorisdag. Gregorius,
Gregoris, Goris, een Roomsch Senators kind, was
opvolgentlijk Burgemeester van Roomeii, kloosterling, abt, afgezant van Zijne Heiligheid, Pans, en
cen van de grootste Pauzen die er ooit geweest zijn.
't Was hij die, een hoop jonge slavers ziende te koop
staan, y roeg van waar ze kwamen, en, als hij hoorde
dat 't Engelsche waren en nog geen christene menschen, zoo antwoordde hij dat die Engelschen moesten bekwaem gemaakt worden om, lijk de Engels in
den Hemel, den oppersten Meester te dienen. Dan
ging hij bij den Pans om to vragen of er iemand
naar Engeland mocht gezonden zijn om Engeland te
bekeeren, en wiji er niemand lust en had om te gaan,
ging hij zelve. Uric dagreizen verre was hij al, met

zijn y olk, als ze hem achterhaalden en zeiden dat hij
moest weerom keeren, dat de Paus het y olk te Roomen geen meester en was, en dat de menschen hem
aangingen en zeiden dat hij Sint Pieter en de stad te
kort had gedaan met Gregorius alzoo te laten vertrekken; zoo hij keerde- weder. Korts daarna kwam de
Paus te sterven, en alien, uitgenomen Gregorius,
wilden dat hij Paus wierd, en dat duurde alzoo
zekeren tijd; ondertusschen ging Gregorius voor
de eerste maal den ommegang, dien ze nu de kruisprocessie heetcn, tegen de poste, waarvan de Paus
overleden was, en tachentig van die mèegingen met
hem vielen dood achter den weg, eer dat de processie
in was; des niet tegenstaande hield hij aan met bidden tot dat de plage eindelijk ophield, maar toen
moest hij Paus worden, willen of niet; wachten
stonden aan stalls poorten om hem te vangen, Wilde
hij vluchten, en daar ea was geen uitkomen aan.
Sint Gregorius vluchtte al gelijk weg, verkleed, en
weggesteken in eene mande, en hij bleef gedoken tot
dat God, met een wonder lookers, hem veropenbaarde : seffens wierd hij nu in triomphe naar Roomers
gevoerd en Paus gekroond. 't En zijn niet altijd de

beste overheden die er meest naar staan om te worden, en wel was 't Gregorius weerd van Paus te zijn,

hij, die zoo ootmoedig en loch daarbij zoo geleerd
en zoo hood in deugden verheven was; ja, hij was de
beste schrijver, leeraar en redenaar van zijnen tijd !
Met- den eersten werke zond hij naar Engeland, en
met Gods hulpe, bekeerde hij 't. Voor zijnen tijd en
wist men noch van weezenhuizen noch van arme
scholen, 't was hij die ze eerst in wezen brat; 't was
hij die al zijne brieven onderteekende met g Servus
Servorum Dei D Dienaar van Gods dienaars, 't gene
de Pauzen sedert dien altijd gedaan hebben; hij gaf
zelve Jesse in den kerkzang en andere wetenschappen;
hij prak en hij schreef bookers, en als hij dicteerde
zag men dikwijls den Heiligen Geest op zijne schouder
zitten en hem ingeven. Eilaas ! bij al dat work en al
dat verlaèn zijn was hij bijkans altijd ziek, zoo dat
hij het eindelijk moest laten liggen; en hij ! stierf in
den Heere, 't jaar 604 na Christus, in zijn 64e jaar,
en had Paus geweest 13 jaar, 6 maenden en 11
dagen.
Daar zijn veel vermaarde manners die, hier in
ons land geboren en gestorven, veel geoorlogd, veel
hoed en veel kwaad gedaan, en misschien een al te
grooten last van a glorie D behaald hebben : wat weet
nu de gemeene man er nog van te vertelldn ? Twee
drie namen hoort men bij 't volk : Graaf Hapke,
Keizer Karel, Marie-Terese, en Wien
Gregorius, die nu al duist twee honderd en
acht-en-vijftig jaar dood is, blijft overal bekend en
vereerd. Hij was immers patroon in de scholen, al
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lange eer dat Sint Alewin of Aloisius beschermer
geworden is van de jonkheid, en zeker is 't Sint Willebrord, anders genoemd Sint Clemens, en Sint
Winfrid, of, in 't latijn, Sint Bonifacius, twee engelsche missionnarissen, die ons hier hielpen bekeeren
en die, met het Geloove, met de ceremonien, met
den Gregoriaanschen kerkzang, ons den eerbied
overgebracht hebben voor Sint Gregorius hunnen
grooten Apostel; anders ware 't moeielijk om uit
een te doen hoe dat hij bier zoo volksbemind
zou geworden zijn. Wie is er immers nu 60 jaar
oud, om van jonger niet te spreken, die niet en weet
te vertellen van als hij een kind was, en naar schole
ging, en hoe dat, drie achternoenen te reke, vOOr
Sint Gregoris-dag, de kloekste jongens van schole
de prochie rond gingen, van 't een hof naar 't andere,
met elk nen stok in hunner hand, om de honden te
keeren, en eene groote mande, om—eiers ! En hoe
dat Anne..... die de jongens voor hunne eerste
communie leerde, Anne..... die in den verdoken
tijd altijd moist waar dat de Priester zat, of den
zoo als ze dan zeiden, Anne.....
a Bediendere
die rond de prochie de voll,vassen menschen ging
verwittigen — de kinders 'n mogten 't niet weten !—
op wiens hoogkamere, in wiens schure dat ze ten
naasten zondag zouden vergaren om Messe t' hooren,
ten twaalven van den nacht, en wie dat er, voor
den schaafbank, ging zijn eerste communie doen of
getrouwd worden van den Bediendere; hoe dat
Anne..... die geheel de prochie kende en al de wijfs
geriefde van i goe snuuf* spijts de commisen en de
fransche spions, hoe dat Anne..... van dezen jars
't liedje gemaakt hadde, en hoe dat ze 't de jongens
leerde zingen, en moat een felle stemme dat ze nog
hadde, — ze is nu al lange dood de vrouwe ! -- en
hoe dat ze toen zongen al te dare van
Vrienden luistert naar dit lied,
Wij komen hier getreden,
En met vreugden al te scam
Wenschen u den vrede
Met fatsoen
Wilt ons doen
Eiers bij ;'heel' hoopen,
Opdat wij
Verre en bij
Niet en moeten loopen,
Comme-ci!
Comme-o!
Me'n zu'n ze Hie' verkoo....00pen
D

Geeft ons eiers dezen keen
En wilt ze ons wel jonen,
Me'n komen in gee' jaar ni meer,
Wilt uw jonste toonen,

Sa, Boerin,
Vol van min,
Wilt ons eiers geven
Opdat wij,
Wel zoo blij
Louden mogen wezen,
Comme-ci!
Comme-ca !
Als het jaar voordee ..... ezen
Mc wel
Vrouwke vrouwke, schoone!
Kijkt al in de kroone,
Kijkt al in den eiernest.
Die zwarte hinnekes leggen best,
De witte daarom niet te min,
&Wet er tot aan uwen elleboge in,
Geeft er ons negen of tiene,
Me zu'n ze wel verdienen
Hoe dat de honden biesen en schorrieden als
men daarmee op 't hof kwam, en hoe dat Boer en
Boerinne in 't deuregat stonden, en hoe 't werkvolk
ophield van werken en keel: door 't winket van de
schuurdeure, en hoe 't kleentje, verschrikt, in moeders schoot wegkroop, hoe zijn broerke, ornlee,ge,
vast aan hour schorte hield, niet wetende vat er van
maken, en hoe er daar eindelijk en overal eiers van
kwamen,
Eiers bij glea hoopen,

tot al to mots wel bij de vijf honderd toe, trouwens 't
en was niemand die weigerde of 't de jongens van
herten niet en jeunde... Hoe de schole toen gepint
wierd met bosseboom en blommen, en magister zijn
stool, ja, tot zijn zwepe toe! Hoe de lange g pupe *
met blommen rond den stijlhem, naar oud gebruik,
daargebracht wierd eer hij nog op was, en, achter de
Messe, hoe dat het feeste was en koekebrood te eten,
en klakkaarts to bakken en eiertaarten voor 's noens.
En leute dat 't was.... toen in dien tijd!
0 Temporal al die schoone oud-christelijke
gebruiken, ze slachten van de zwallems : van als men
ze ziet vergaren, 't is teeken dat ze wed Haan, en dat,
eilaas! de zomer bijkan uit is. Moge ondertusschen
g Sint Gregoris * in de scholen waar hij nog gevierd
wordt, nieuwe apostels .verwekken voor dat land,
Bens, door zijn toedoen en grooten ijver, het christelijkste land van de wereld, en aan 't welke wij,
Vlamingen, naast God, ons Geloove verschuldigd
zijn, met zoo reel andere volkeren van Dietschen stain.
— De sterfdag van Pater Cornelis Cornelissen,
bijgenaamd van den Steen, of in 't latijn it Lapide,
van 'tgezelschap Jesu, 4637. Cornelius a Lapide was,
geboortig van Bockholt, op den Steen in, de Luiksche
kempen; hij studeerde to Leuven en to Roomen, en
was een wonder van geleerdheid en ootmoedigheid.
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Men vertelt van hem dat de boeken die hij maakte
en die iedereen ke pt over den uitleg van de heilige
schrifture grooter waren als zijn persoon, en dat hij
voor zijne heiligheid den Paus verschijnende verzocht wierd op te staan met de vaderlijke woorden
• Surge fili D staat op mijn kind ; waarop a Lapide,
die nog niet geknield en was maar recht stond, zou
geantwoord hebben met het derde vers uit psalm 99
Non ipsi fecimus nos sed Ipse nos » : Wij en hebben
ons zelven niet gemaakt maar Hij heeft ons gemaakt;
meenende dat de heilige Vader het op zijne kortheid
van gestalte gemunt had. d Se non vero e ben trovato
zegt de Italiaander : Is 't geen waar 1 is wel gevonden.
d

13.
14. De 47 Martelaars die met Sint
Pieter en Sint Pauwels in 1 kot zaten te Roomen, 68.
i Item in 't zelve jaar (14170) doen veranderde
hertoge Karel het steekspel van Rijssele, 1 welk
daar te vooren altijd gelegen hadde op den grooten
vastenavond, ende dat dede hij verleggen op den
papenvastenavond, — quinquagesima — ornme dat
de voorzeide prince niet en Wilde dat men den heiligen tijd van der vastene zoude belemmeren met zulke
wereldlijke zaken. Leest het l e jaar, bladz. 80.
WOENSDAG,

DONDERDAG,

VRIJDAG, 15.

D

ZATERDAG,

16.

DE VULDERS

Gij hebt dikwijls hooren spreken van de vulders
en 't vulders arnbacht; gij hebt hooren zeggen dat
Sint Jacob met eenen vulders Kamer flood geslegen
wierd, als zij hem van de tinne of corniehe des
tempels geworpen hadden, te Jerusalem, en gij en
weer zeker niet wat vullen, vulder en vulders 'lamer
te zeggen is.
Vullen is implere, rernplir te zeggen, 't is waar,
maar 't en is van dat vullen niet, 't is van een ander
vullen dat ik wil spreken, dat in 't latijn ende in 't
grieksch met pilo, Flo, fullo to doen heeft, en daar
men in 't fransch fouler, foulon, foulard, feultre, of
feutre van gemaakt heeft.
Hewel, ze geven Sint Clemens uit, den patroon
van de meulenaars, voor den uitvinder van het vullen,
Immers, zegt de legende, hij was gebannen uit Roomen en hij moest Haar de Krim; en zoo verre is de
Krim van Roomen afgelegen dat hij onder peg zijne

voeten geheel in blares ging; en, omdat het zoodanig
zeer deed en dat hij nog lange en vele te gaan had,
de brave heilige Paus, hij vroeg of ze hem geen
handsvol wolle en wilden later in zijne schoen lei
den; zij lieten hem geworden, en hij ging voort;
maar als hij eindelijk in de Krim toekwam, waar ze
over korte jaren zoo sari kkelijk geoorloogd hebben,
alrondom Sebastopol, zoo beyond Sint Clemens dat
hij, in de plaatse van wulle in zijne schoen, twee
schoone vaste lakenachtige zolen daarin liggen had,
en dat de wolle vilte geworden was, of feutre, zoo de
Franschen zeggen. Sint Clemens hadde namelijk de
wolle in zijne Schoen gevuld, met het gedurig terdten
daarop, en door zijnen gang was eene onbekende
hoedanigheid van de wolle plotselijk in 't werk
gekomen, ze was aaneen geklest, onafscheidbaar
geworden, en gelijk van een stuk.
't Is lange jaren geleden dat men met de voeten
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niet meer en vult, maar met den Kamer, en met
allerhande getnig, dat men daartoe uitgevonden en
verbeterd heeft, en 't is onder het aanhoudend
kloppen van die velerhande vulhamers dat men nu
keun- en kathair vult, en vilten hoeden daarvan
maakt; men dobbelt ook en men voudt het nieuwgeweven laken, diet er wat zeepzop over, en vult
er twee, Brie, vier dagen aan, tot dat het die leerof velachtige hoedanigheid krijgt, waartoe lijnwaad
of andere stoffe als wolle teenemaal onbekwaam is.
Waarom vult laken en waarom en vult zijde,
katoen of lijnwaad niet?
Daaraan hebben de geleerden lange bezig geweest om het uit te leggen, en geschreven en gedrukt
de aardigste wijsgeleerde dwaasheden die men peizen kan.
En ze lieten bun dan ook al voorenstaan dat ze
geleerd waren! God weet hoeveel geleerde onwetendheid wij nu wel aanveerden, op het zeggen van
andere, menschen altemaal, die wij later, als het
God beliefs, zullen beter weten.
't Beliefde God.van den kranken mensch zijnen
oogstraal te laten versterken, en hij verleende ons de
kennis van 't vergrootglas.
Daar was een die 't uitvond, zeggen ze, maar
wie had het hem te vinden geleid, als eene aalmoese
voor 't krankzichtig menschdom?
God.
Hewer, onder 't vergrootglas gelijkt een hair
wolle aan eene reke ineengesteken vingerhoeden, of,
onder sterkere glazen, blompotten, zoo als gij kunt
bespeuren op het prentje dat hierbij staat, en nauwkeung de gedaante verbeeldt van twee soorten van
schaapwolle. Nu, die neggen van ieder wervelken
wolle grijpen, peist . men, in malkaar, en klessen te
samen, door 't herhaalde stooten van den Kamer, tot
dat zij eindelijk onafscheidbaar aaneenkrampen en
vast blijven: van nieuwgeval len sneeuw is 't ook alzoo.
En dat is vullen.
Nu zullen de lezers en de lezeressen van Brugge
verstaan wat er bedied wordt .door den vulmeulen
aan 't minnewater, daar vulde men met de kracht
des waters en met een waterwiel; en daaromtrent
stond het vergaarhuis van de Brugsche vulders.
't Was Michiel van Lede die hun laatste deken was,
en hij liet den glorieusen standaard van de vulders
over aan zijnen kleenzoon (1793) Mr L. van LedeDonny. De vulderstrate geeft ook reden van heuren
name nu, want daar stond 's vulders kapelle; ja de
groote en de kleene Rame heeten alzoo, omdat de
vulders daar hunne ramen hadden, waarop zij 't
gespoelde laken spanden om het in den wind te
laten droogen.
1k en weet niet of er nog vulders in Brugge zijn,

van anabachte : Devolders en Foulons en ontbreken er
nievers, en zij zullen nog lange, met hunnen name,
de geheugenisse van den ouden voorspoed ende
nijverheid van ons land bewaren.
.
De geheugenis, eilaas, ja, de geheugents alleen'
C. G.

KERKKOFBLOICKEN '

Geplukt en bewaard ter nagedachtenisse van zaliger Mijnheer EDUARD VAN DEN BUSSCHE, geboren te
Staden, in Westvlaenderen, op den lOsten Januarij
1840; student in poesis en lid der congregatie van

0. L. V. Onbevlekt Ontvangen, in 't kleen seminarie
te Rousselaere; overleden op zijne geboorteprochie den
3d oe van Mariamaand, 't jaar 0. H. J. C. 1858.
Eia daleis anima, eia (Niels rosa,
Liliam eonvalliam, gemma pretiosa,
Cal earnis fceditas exstitit eacosa,
Felix taus exacts morsque pretiosa !
S. Bonaventura. 2

Zoo der ooit een blomke groeide
Over 't graf waarin gij lift,
Of het nog zoo schoone biocide
Zuiver als het Zonnelicht,
Blank gelijk een Lelie blank is,
Vonklende als een Roozenhert,
Needrig als de needre rankc is
Van de Winde 3 daar m'op terdt,
Riekend, vol van honing, ende
Geren van de bic bezocht,
Nog en waarl, voor die U kende
Geen dat U gelijken mocht!

In der daed, Eduard Vandenbussche was van
afkomste en geboorte, van zeden en manieren, van
Geloove en Godvruchtigheid, van voorkomen en van
aanzien, oprecht een kind en een blomme van to
lande; een kind was hij, dat hedendaags misschien
de eervolle bespottinge weerd zoo zijn van menig
een, die hem verre beneen staat in de oogen van
Hem bij wien de nederigen alleen verheven zijn, en
't Goddelijk welbehagen verdienen ; zulk een kind
was hij, dat, of ik nog zoo veel deugd van hem zei,
mij Been een van al die hem Ouder of Meester, Pas= Deze mijne kerkhofblommen, die nu voor de derde
maal, en op verzoek van velen, in 't Licht komen, zullen in
Rond den Heerd beter bewaard blijven als in een kleen dun
boeksken, zoo zij eertijds gedrukt waren; en misschien
ook tot troostelijke lezinge mogen dienen road den heerd
van menig huisgezin waar God de zijnen is komen halen.
Aschenwoensdag 1867.
G. G.
2 in 1 vlaamsch :
Ei ! gij zoete zielken tocb, Ei gij zoete ?ooze,
Lelie van de dellingen, kostelijk gesteente,
't Vleesch en zijn bederfenis uw altijd noodc,
Zalig was uw uitgang en kostelijk was n sterven.
3

convoivutus arvensis.

118

ROND DEN HEERD

tor of Biechtvader, Makker of Vriend geweest zijn,
zou kunnen tegenspreken. Het hadde ons ook, zijne
medeleerlingen in Poesis, hertelijk gespeten, hadden
wij, om den afstand, of anderszins, moeten laten
van naar zijn uitvaart te gaan; wij gingen, en

't Was de ure dat de Leeuwerk zoet
Heur hooge zeevaart laten moet
En zoekende op der aard'
Om heur behoef,
een stonde en let,
Maar zingend weer de zeilen zet
En stiert ten Hemelwaard.
't Was de ure dat uw stemme luidt,
En klinkt en klapt en lacht en fluit.
0 blijde Nachtegaal!
0 or el dien m'in 't veldaccoord,
En liev- en lan e- en luider hoort
Als alle vogeltaal!
't Was de ure dat de wind ontwekt,
En 't wentelend koorn laaft en lekt
En zoetjes ruischen doet;
Dat uit de malsche velden jaagt
Die lucht,
die 't lieve leven draagt
In 't drijvend dravend bloed.
Was de ure dat de landsman g-aat,
En op zijn herte een kruise slaat
En op zijn land een kruis,
En gaande, bidt, en weent, en zaait
Net een misschien een ander ma it
En lachend voert naar huis.
Het zaad I het zaad ! het wonder werk
Dat nooit, of whar hi' nog zoo sterk,
Geen mensch gemaakt en heeft
Dat sterft eer dat het !even mag,
Dat leeft alwaar g,estorven lag,
En altijd stervend leeft!
Wij rig en ook een edel zaad,
Het lijk van onzen medemaat,
Al' blijde, weenende al',
Het land besteen, 't gebenedijd !
Dat vruchtbaar, op gestelden tijd,
Hem weder even zal.
Wij naderden allengskens het sterfhuis. De
zonne lag in strijd met den nachtelijken smoor, en
't en bleek ons niet of ze er ging door breken ; doch,
de wijze landslieden, die van op hun werk ons
keeken voorbijgaan, en « elk ne goon dag o met ons
-wisselden, verzekerden ons, op goed en deugdelijk
bewijs uit hun dagelijksch verkeer met Gods winden
en weder, dat onz' Heere den werkenden man nen
schoonen dag ging verleenen : zoo gebeurde 't. Wy
wierden ondertusschen, in 't half duister van den
smoor, al lenger hand de hofste6 Beware en zagen
reeds het blanke gewaad van den wagen die gereed
stond, om, naar oud vlaamsch gebruik, den afgestorvene, met zijn weenende en biddende familie,
kerkewaard te voeren.

Traagzaam lrekt de Witte wagen
Door de stille strate toen,
En 't is weenen, weenend klagen
Dat ze bin' de wyte doen.
Slap voor stap zoo gaan de peerden,
Traagzaam, treurig, stille en stom,
En ze kijkcn, of 't hun deerde,
Dikwijls naar hun Meester om;
Naar hun' Meester, die te morgen
Zijn beminde peerdenpaar,
Onder 't kammen en 't bezorgen,
Zei de droeve nieuwemaar :
« Baai, zoo sprak hij, « Baai en Blesse,
Heden moeten..... stille! fraai !
Moeten wij naar de uitvaartmesse
Met den wagen,
Blesse en Baai!
En Coen, na zijn hand te do en
In 't gewijde water klaar,
Zegent hi' de hooge koppen
Van 't onachtzaampeerdenpaar,
En hi' kust en kruist ze beiden,
a En gij, » zest hij, a Blesse en Bath,
Moet een lijk naar 't kerkhof leiden,
Baai en Blesse, stille ! fraai I
Schuimen zoudt ge en lastig zweeten
Zoo 1 U zonder wete lief
Van de mare, zoudt verheeten
Gaf ik u den ze en niet ! »
En hi' zelve kruist en wijdt hem,
Eer hi' ze in den breidel vangt,
Met het water, dat bezijd hem
Aan de ruwe beds and hangt.
Want hi' slaapt bij zijne beminde
Peerden, en bezorgt ze trouw,
Trouwer als voor eigen kinde
Eigen Moeder zorgen zou.
Hi' besproeit, en met gewijden
Pallem speerst hi' peerd en stal,
Om de lijkvaart te bevrijden
Van gevaar en ongeval :
Ha ! vie weet hoe veel gevaren
Die niet hebben uit te staan,
Die metpeerden, — God bewaar' hen !
Die met hunne meesters?
Traagzaam rijdt en rolt de wagen,
Treurig door de strate voort,

En 't is krijschen en 'Lis klagen
Dat men onder 't dekzeil hoort.
Slap voor stap zoo gaan de peerden,
Zien naar kunnen meester om,
Stap voor stap, als of 't hun deerde,
Traagzaam, treurig, stille.... en stom !
't Was met eenigen tegenzin dat de goede landslieden hun oud gebruik voor dezen keer wilder
afstaan, om ons de eere en den troost te laten van
onzen vriend, band en hand om zoo te zeggen, naar
'tkerkhof uitgeleed te doen en zelve te dragen.
Toen wij dan, na weinige stonden reizens, op
de hofstèe kwamen, wierden al met eenen keer de
hoofden van de eerste aankomers ontdekt, dan de
volgende, tot dat wij, baiter ons verwachten, al te
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-maal sprakeloos en stille stonden, voor de baalje,
over de wijd uitstrekkende armen van een overgroot
neêrliggend kruis.
0 dierbaar Geloove van Vlaanderen ! kostelijke
perel van 't Vaderland ! Gij alleen hebt die werkzuchtige landslieden kunnen ingeven daar een kruis
te leggen, en een kruis van uitgedorschen strooii
Christelijk bezielde Vlaming! gij spreekt toch, zonder
woorden, uwe gevoelens en uw herte zoo wonderlijk
klaar t Bidt, D zegt gij, a al die op mijn hof komt,
bidt en ontdekt uwe hoofden voor het kruise des
Heeren, want heden is van onder mijn dak een ziele
verscheiden, die, buiten hare verdiensten, op niets
weer te steunen heeft als op het kruis. Bidt en peist,
gij die op mijn hof komt : hier is de Heere Zijn
graan komen hales en daar ligt nu 't ijdele strooi;
gelukkig, is befgraan niet te ligt bevonden, gelukkig,
heeft het de vlegel des lijdens niet gekwetst, en mag
het nu de uitgekozene terwe des Heeren zijn ! Bidt en
peist, gij die op mijn hof komt, bidt en peist, gij die
er van of gaat; bidt en terdt niet op het alverzoenende,
op het alverblijdende kruis !
Wij trades binnen, een voor een, om niet te
stooren; want de goede lieden en waren ons niet verwachtende. De eenvoudip Moeder, nit ingeboren
Vlaamsche herbergzaamheid vergat in 'teerste bijkan
dat in heur huts het lijk van heur kind over aarde
lag, en maakte alle slack van verschooninge : 't stolid
al over ende, dit en dat was er te kort, zij klaagde
en gebood alhier en aldaar, zonder te weten van wat
of aan wie, haalde zelve stoelen bij, en eindeiijk,
onder den last van veel strijdige gevoelens gepraamd,
brak heur herte, en ze burst uit in een allerbittersten
stroom van tranen, die ze ging zitten weenen in de
asschen van den uitgestorven heerd.
Op de voute lag het lijk alree in de kiste gedaan; wij klommen binnen met zoo velen als wij
kosten, en de andere knielden, in een verstrooide
yoke, door den vloer.
De profundis! Monk de bede,
De profundis! zuchtte huis,
't Huis, en al die knielden mede,
In godyruchtig stemgedruisch.
Uit de diepten roepe ik, Heere,
Hoort, ik bidde U, naar mijn stem 1
Wilt Uw our te mijwaard keeren
Die om bijstand biddend hem !
Sloegt gij alter zonden gade,
Heer wie zou niet ondergaan ?
Neen bij U daar is genade
Heere, Uw spreken houdt mij staan !
Staande blijve ik op Uw spreken
En ik hope in U, o Heer 1
Van het eerste morgenbreken,
Tot des avonds wederkeer.

Want bij U is medelijden,
Is verzachting des gekwels,
Grooter als het wederstrijden
En de boosheid Israels
Heere 1 dat hij ruste in vrede,
Zei de Priester, ende wij
Dat hem, in alle eeuwigheden,
Hemelsch lichtgeschonken zij
Deprofundis! zone de bede
De profundis! zuchtte huis,
Zuchtten al die knielden mede,
Met verstervend stem.... geruisch.
Na dat wij met gewijde palm, wijwater over de kiste en over ons zelven gesprinkeld hadden, zagen wij,
voor de letste maal op deze wereld, het aanzicht van
onzen beminnelijken vriend. Wij verkenden hem
nog, in het witte gewaad der onnoozelheid; ja wij
verkenden u, Eduard, aan dit edel blanke voorhoofd,
aan die ingezonken oogen, die zoo diepe en zoo vaste
laden en schouwden in den Hemel ! In den Hemel;
stond op uw wezen, klom in onze herten, en klonk,
als eon triomphlied, bij 't weerom toeleggen van uwe
schrijne.
Ondertusschen hadden wij reeds verscheidene
stales in de nevenkamer den klaren treurzang hooren
weerhelmen en de bitterste loosen des lijdens
« Eduard ! mijn Eduard toch ! D was al dat wij vatten
konden, was iederen keer het slot van een lange
reke zuchten, snikken en klagen : •Eduard, Eduard,
ha! mijn Eduardtjetoch !.. D Weenende vrouwen leidden ons binnen, schooven een gordine weg, en, daar
lag de eerbiedweerdige Vader des huisgezins, het
hoofd en de koning van de omliggende landen, de
kloeke en taaie landsman, met zijne zwemmende
oogen in de onze om hulpe te zien, hulpe, die wij
hem niet seven en kosten, want de hand des Heeren
had hem geraakt.
Zoo staat een eekeboom, ver en wijd beroemd als
de koning van het woad : stillle en rustig steunt hij
de wolken op zijnen slam en op zijne wijde omschaduwende kruine; al met eenen keer straalt de bliksem
des Allerhoogsten, hij valt omverre gedonderd, en
en ligt, met rookenden top, op de gebrokene takken
van 't hout dat rondom hem groeit : zoc lag die man
daar, geveld en ontworteld, in al de kracht en de
vroomheid zijner vijftig doorgewrochte jaren, rustende op de teère dock nuttelooze zorgen zijner vrouw
en weenende kinderen.
Menigen oest hebt gij zien bloeien, brave man,
menigen meitak moest gij nog op uw voile schure
steken, maar de Heere heeft de maanschingen verkort, die gij nog teller zult, terwijl gij ligt en zucht
op het bedde des lijdens, onder eene zoo smertelijke
plage. En waarom zou ik hier, uit nieuwerwetsche
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kieschheid, mijne tale geweld aan doen en u bij
uwen naam niet noemen, schrikkelijke kanker,
bliksemstrale des Allerhoogsten, gruwbare doch
heilige smerte, sedert dat het bloed van den lijdenden
God alle menschelijke smerte geheiligd en gezalfd
heeft? Waarom en zou ik u niet noemen, Dienstengel
des Heeren, uitvoerder van Zijnen altijd aanbiddelijken -wil, gij, uit wiens handen God zoo menigen
zucht van liefde, zoo menig woord van verduldigheid,
zoo menigen wensch naar den Hemel, zoo menige
offrande van zijn eigen zelven ontvangen heeft, gelijk
al zoo menige blommen, geplukt in het herte van
lien lijdenden Christen.
Ja hij draagt liefde tot God, hij die Hem kan
gebenediden wiens geesel hij herden moet, en de
hand zoenen die hem heeft geslegen !
Dat kon hij, die goede smertlijdende vader, en
daar kon hij meer als gij kunt, hedendaagsche
nieuwopgebrachte jeugd, die noch in de overload
uwer schuldige vermaken, noch in de overmacht
van de straffende pijnen die op u los komt, uw zelven
meester en zijt; maar, ofte wel het levee, de gave
Gods, onder de voeten stamps, of waar 1 een ondier,
ofwel lastig uwe vroeg versletene dagen sleeps, gij
en weet noch en rocks niet waar naar toe !
...........

BRIEVEN
v
Mijnheer opsteller — iederen keer dat Rond
den Heerd mij in de handen is gevallen, heb ik hem
met vermaak, en tevens met aandoening gelezen. 't Is
immers naar zulk een werk dat wij getracht hebben;
onze zaak en is niet gelukt : maar nu hebben wij
Rond den Heerd; Rond den Heerd die in Vlaanderen
vlaamsch is, Rond den Heerd die in het katholike
Vlaanderen katholijk schrijft. Wij kunnen u dan
maar geluk wenschen, over den goeden uitslag Bier
edelmoedige pogingen, door u, Mijnheer, en door
uwe medehelpers aangewend, om onze oude vlaamsche tale eenen nieuwen glans bij te brengen, in
weerwil van al wat eene hatende en eene hatelijke
meerderheid in 't land te samen left om onze dierbare moedertale onder verachting en vervolging te
begraven.
Eere dan en geluk aan dezen uwen zoo schooneii
Rond den Heerd, Mijnheer.
Ik zou geerne het mijne bijbrengen tot steun
en verspreiding van dit uw werk. In deze goede
en deftige prochie is Rond den Heerd met gretigheid
gelezen : maar nog niet genoeg; en daarom zal ik
met gelegentheid u indachtig zijn.
Van nu of neme ik inschrijvinge op uw werk,
en begere ook geheel Rond den Heerd van 't verle-

dene jaar genaaid te ontvangen. Het betalen zal in
korten tijden gedaan zijn.
Blijve ul. dienaar C.
B., Sint Amands dag 1867.
VI
Brugge, 18 Februarij 1867. — Mijnheer,
In uwen numero van 12 Januarij, bladzijde 51,
eerste kolomme, vond ik staan dat het Sint Antonius
was die zei : Het is 't zestig jaar dat die rave mij alle
dale een half brood brengt, en nu dat gij hier zijt
gekomen heeft zij de portie verdobbeld. Nogtans in
de andere historien vinde ik dat het Sint Paulus
was die dit zei.
Hier is nu wat antlers.
Wanneer Victoria, koningin van England, met
haren gemael Albert in Belgenland verbleef, maakte
cen officier van het lO ste regiment voetvolk, in
garnisoen te Antwerpen, eene lettertafel, waarop
men 784 keeren de namen van Victoria en Albert
lezen kan.
Men moet in het midden beginnen, en altijd op
eenen hock eindigen. Hier volgt die tafel.
TREBLAAIAALBERT
REBL.A.AIRIAALBER
BLAAIR'ORIAALBE
LAA IROTORIAALB
AAIROTCTORIAAL
AAIROTCICTORIAA
AIROTCIVICTORIA
I ItO TCIV-i-VICTORI
AIROTCIVICTORIA
AA IROTCIC TORIAA
L A AIROTCTORIAAL
LAAIROTORIAALB
BL A AIRORIAALBE
REBLAAIRIAALBER
TREBLAAIAALBERT

Aanveerd Mijnheer mijne groetenissen.
M.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Ter gelegentheid van den aanstaanden Jubi hi
van Sint Macharius te Gent, vraagt mij iemand 1.:
of een confrerieboeksken bestaat, en zoo ja, waar
het te Linden is, van het broederschap van Sint
Macharius, in delathedrale te Gent. 2 . : waarom de
reliquien van Sint Macharius in 1634 naar Thielt
processiewijs vervoerd zijn. 3. Wanneer en ter
welker gelegentheid het beeld van Sint Macharius
in den Meersch gezet geweest is, te Brugge, en wat
erbij of eronder te lezen staat of gestaan heeft.
De oude en nieuwe in.schrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min ale de andere.
Gedrukt bij EDW. MILLIARD, en COMP. Beek- ea Steeadrukkers, Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER— EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

No 16

TWEEDS JAAR

DAGWIJZER

17. Reminiscere Zondag, vijfde voor
Paaschen. 't Evangelic is van de transfiguratie
Christi. Leest het eerste jaar, bladz. 98, 280.
De grootste mysterien des levens Christi geschieden op de bergen. Aan den voet van den olijfberg
tweet Jesus water en bloed, *van den top des zelven
klimt hij ten hemel; op berg Thabor worth hij verheerlijkt, en op berg Sion stelt hij zijn heilig Sacrament in; op de bergen preekt hij, op de bergen
bidt hij, op de bergen vlucht hij; op den berg van
de quarantana of van de veertig dagen vast hij,
words getempteerd, en opent de glorierijke bane des
kloosterlevens; eindelijk op Golgotha of Calvariên
sterft Jesus voor ons alien de bittere dood des Kruis.
In de oude wet was 't ook alzoo : Ararat, Horeb,
Nebo, Sinai, Moriah zijn heilige bergen Gods. Al
die bergen met hunne wondere mysterien zijn
ZONDAG,

16 MAARTE 1867

vervangen door een mysterie, op eenen berg, eene
roue, den Steen bij alter uitnemendheid, den katholiken autaar. Die autaer is Calvarien in de heilige
Misse, Thabor onder het lof, Sinai wanneer men
't woord Gods ervan verkondigt, zoo als men eertijds
placht; mope hij voor ons alien olijfberg en Moriah
zijn, de trap naar den hemel en 't aanschouwen
Gods, en mochte 't eens waar zijn :
6 Ik zal ingaan tot den autaar Gods
Tot God die mijne jonkheid blijde maakt. o
De aandachtige lezers ende lezeressen van de
Epistels en Evangelien zullen bemerkt hebben dat
Thabor, met name, in den text van 't woord Gods
niet en staat; 't is de traditie of overleveringe die ons
bekend maakt waar de transfiguratie geschied is.
Cyrillus van Jerusalem, wiens feestdag wij morgen
vieren, is de eerste die gezeide traditie geboekt
heeft, en na hem Sint Hieronymus.
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Berg Thabor is een overgroote alleenstaande
rotskegel. Gelijk eenen kathedraaltorre, of gelijk een
hoogaltaar staat hij, met eekenhout bewassen, te
midden het land van Zabulon, twee uren gaans oostwaards Nazareth; hij is inwendig geheel van kalksteen, gelijk den olijfberg en meer andere bergen in
't heilig land. Op den olijfberg en op Thabor ontstaken de Joden vier, in hunnen tijd, om heel 't land
de nieuwe mane aan te kondigen, to paaschtijdwaard.
Allerlei gevogelte, Wilde beeren, panthers, en zulk
gedierte, woont hedendaegs nog bij menigte onder
't struik- (in 't slaghout Thabors. Boven op Thabor
liggen er veel groote vierkante steenbonken, bewijs
van allervroegste gebouwen die daar moeten gestaan
hebben : 't kan eene stad geweest zijn, wie weet?
Thabors top is een paar honderd voet hooger als al
dat daar omtrent aen bergen te zien is, en hij lift
2188 voet, luttel min ofte meer, haven den spegel
van de middellandsche zee. Geen beter plaatse en zou
men konnen uitpeizen voor de transfiguratie Onzes
Heeren, ook hebben de eerste Christenen al vroeg
trachten den vromen wensch van Sint Pieter ten
uitvoer te brengen en hebben daar eerst drie kapellen geboiiwd, zest Sint Hieronymus, die ze moet
bezocht hebben, en later drie kerken en een klooster; men kent verscheidene abten van 't klooster van
den berg Thabor en zij dragen op hunnen zegel,
bijvoorbeeeld abt Poncius:
Transfiguratio Domini Nri JHU XRI
Poncius Abbas montis Thabor'
Nu en bestaat er noch kerke noch klooster meer
geheel, en als de Franciscanen van Nazareth alle
jare op den 6 Augustui, feestdag van Ons Heeren
transfiguratie, den berg opklimmen, om daar Misse
te doen, zoo moeten zij hunne tenten, tabernacula,
meevoeren. God gave mij van Bens onder de tenten
des armen Franciscus, op Thabor, to molten 't Evancrelie hooren en de begeesterde woorden Petri
« Domino bonum est nos hic esse! Heere 't is ons bier
good te wezen ! » — Sint Patricius, Bisschop en patroon van de Ierlanders, 441. — Sint Joseph van
Arimathea, 35.
Maandag, 18. Sint Josephs avond, vigilie te
Roomers en geboden vastendag.
DIJSENDAG, 19. Sint dosephsdag. Leest het 4e
jaar, bladz. 121. — Sint Joseph wierd als patroon
van Belgenland erkend ten jare 16'79, krachtens
besluit van Karel 11, koning van Spanjen, die dozen
heiligen tot beschermer verkoos van al zijne staters,
waarvan Belgenland dan deel maakte. Doze keus
wierd, op den 19 April 4679, door Paus Innocentius XI bevestigd.
Transfiguratie 0. H. J. C. Poncius, abt van berg
Thabor.

Hier in Westvlaanderen zijn er drie kerken aan
Sint Joseph toegewijd : die van Molendorp, bij
Oostende; de kerke die de Eerweerde Heer Bruno
Valcke onlangs gebouwd heeft op 't gehuchte de
Geete, prochie Hooglede, en eene derde te 't Jonckershove, prochie Woumen, gesticht door den Eerweerden Heer Pastor Petrus Chavaete, en thans met zoo
veel ijver bestierd door den Eerweerden Heer Karel
Costenoble; gewezen missionaris in Chili, ZuidAmerica.
't Ambacht der Brugsche timmerlieden had Sint
Joseph voor patroon. Van over ouds was er eene
kapelle ten hunnen dienste in de kerke der Minderbroeders, maar die kerke door de Geuzen vernield
zijnde, gingen zij, in 1584, naar Sint Salvatore,
alwaar 't kerkbestier hun, in den Noordommegang,
eene kapelle gaf voor 't verrichten van hunne diensten. In 1597, op den 24 Februarij, wijdde Zijne
Hoogweerdigheid Mathias Lambrecht, derde bisschop
van Brugge, hunnen autaar ter eere van Onze Lieve
Vrouwe, Welke de timmerlieden ook bijzonder eerden,
terwijl zij alle jare, 's Zoudags na Onze Lieve Vrouwe
half Oest, eene plechtige Misse deden zingers, en op
dien Jag de leden van hunnen eed herkoozen. 't Was
binst de jaren 1655 en 1656, dat men den autaar
oprechtte die heden nog Sint Joseph's kapelle versiert;
nogtans en wierd by maar in 1664 geschilderd, ter
oorzake van de germge geldmiddelen waarover 't
ambacht beschikken kon. De autaartafel, gemaakt
omtrent 1657, is eerie der schoonste stukken van
Jacob van Oost, gezeid de oude, en onderscheiden
van zijnen goon, die ook schilder was, en den •elven
voorname droeg als hij. Die tafel verbeeldt Sint
Joseph, met voldoeninge nederziende op 't kindeken
Jesus, dat de schavelingen opraapt in den werkwinkel van zijnen voedstervader. Op den autaar ziet
men 't wapen der timmerlieden, dat bestaat uit eenen
gouden keper, met drie gouden hapkens, twee al
boven en een al onder, op een rood veld. Ten jare
1753, voegden de timmermansknechten hun bij de
timmermansbazen, en sedert dien en maakten zij
maar een ambacht meer uit; hoewel de fransche
revolutie al de oude ambachten afschafte, vieren zij
nog jaarlijks te samen den feestdag van hunnen
heiligen patroon, met de Misse bij te wonen die, op
van dage, ter zijner eere, in Sint Joseph's kapelle
crezon o en wordt.
't Ambachtshuis der timmerlieden was gelegen
in de Steenstrate; heden behoort het toe aan den
katholiken kring, gezeid de Concorde, die het prachtig heeft doen herstellen en aldaar bijeenkomt. De
timmermansknechten bezaten twaalf godshuizen,
staande in 't Artois-straatje, waar de oude, manke
of zieke ambachtslieden ontvangen, en op de kosten
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van 't ambacht onderhouden of genezen wierden.
Men bouwde die godshuizen in 't jaar 1755, en de
timmermansknechten verbonden hun van alle weke
eenen stuiver te betalen, tot onderstand der armen
die ze bewoonden.
De deken, 't is te zeggen 't opperhoofd van 't
ambacht der timmerlieden, was een der negen zwaardekens. Men noemde aldus de dekens der bijzonderste amhachten, die oudtijds de zes hoofdmannen of
beschermheeren der zestendeelen de stad hielpen
in ruste houden. Elkeen van hun bezat eenen sleuter
van de ijzeren koffer, waarin de voorrechten der
stad en die der ambachten, op de Halle, bewaard
wierden. Deze koffer sloot met tiers sloten; de
tienste sleuter was in bewaring gegeven aan den
burgemeester der gemeente.
Op Heilig Bloed- en op Heilig Sacramentsdag
moesten de dekens der zestien ambachten die onderhoorig waren aan dit van de timmerlieden, stoetswijs
naar 't ambachtshuis diens laatsten optrekken, om
aldaar de bevelen van hunnen opperdeken te ontvangen, en gezamentlijk met hem naar hunne kapelle
komen, om in de processie mee te gaan. De deken die
hieraan ontbrak, wierd met eene boete van twintig
schellingen gestraft, zoo als blijkt uit een stuk van
1597, waarbij de dekens der metsers en der loodgieters geboet zijn geworden, omdat zij diergelijke
hulde aan hunnen opperdeken niet bewezen en hadden.
In 'tjaar 1683, stelde men 'tbroederschap in ter
eere van Sint Joseph, in de kerke der Paters Carmeliten Discalsen, te Brugge, en 't nam zoodanig toe,
dat welhaast, zoo Os de oude registers van 't broe_
derschap getuigen, al wat edel en treffelijk was in
stad, er deel van maakte. Door zijne breve van 41
Augusti 1683, verrijkte het Pans Innocentius XI
met menigvuldige aflaten; 't wierd vernieuwd in
1719, en, nu eenige jaren geleden, plechtiglijk heringericht. Sedert den 12 Mei 1683, is 't vereenigd
met het aartsbroederschap van Sint Joseph, 't Welk
bestaat in de kerke van Sint Rochus, te Roomers, en
dank aan den ijver van die 't bestieren, is 'tgelijk
eertijds, een der schoonste en treffelijkste broederschappen van Brugge. Over 't oud broederschap
bestaat en een stichtend vlaamsch boeksken, welks
titel luidt als volt : Den H. Patriarch Joseph, VoesterVader van Jesus ende Bruydegom, van Maria, yourgestelt can alle Christene Gheloovige tot eenen besonderen Toevlucht, ende Beschermer in 't Leven ende in
de Doodt, in sijn Weerdigh Broedcrschap, in-ghestelt
tot Brugghe in de Kercke der E. E. P. P. Carmeliten
Discalsen den 22 Augusti 4683, nu vernieuwt ende
verheven door den Loffelijken IJver van veele Eerweerdige, Edele ende Treffelijcke Persoonen den 22 October
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1719. — Tot Brugghe, bij Paulus Roose, woonende
de vier Evangelisten.

De schrijver van dit boeksken tracht te bewijzen
dat het Broederschap der Bescherminge van den H.
Joseph het eerste in weerdigheid is van de geheele
wereld van wege deingeschreven in het zelve. Handelende over die stoffe, spreekt hij in dezer voegen
En peist niet dat ik hier zal gaan ophalen al de
doorluchtige en groote dezer wereld die hun hebben
laten inschrijven in het Broederschap van den Heiligen Joseph. Ik late daar de doorluchtige en devote
Aartshertogen Albertus en . Isabelle, den Cardinaal
de la Cueva, den Aartsbisschop van Patrans, Nuntins van Urbanus den VIII, Ambrosius Spinola,
Veldheer generaal van ons Nederland, met vele andere aanzienelijke ende treffelijke persoonen, geestelijke ende wereldlijke, die in de instellinge van
het Broederschap van den Heiligen Joseph binnen
Antwerpen, in ons Convent, in 't jaar 1627, hunne
namen en wapenen hebben gegeven. Ik late daar
zijne keurvorstelijke Hoogheid van Beieren, Wiens
glorierijke naam staat aan het hoofd des hocks van
het Broederschap van den Heiligen Joseph in ons
convent van Brussel, met de treffelijkste van zijn hof
ende van den adel. Ik late daar en keizers en koningen die en in onze, en in andere heilige Broederschappen hebben willen aangeteekend zijn, want om
deze en dergelijke en zoude ons Broederschap het
weerdigste niet zijn van geheel de wereld; wij moeten dan iets hemelsch, iets goddelijks hebben, het
welke het weerdigste van alle geschapen weerdigheid te boven gaat. En dit is de eenige Zone Gods,
Jesus, en Maria, die de eerste in dit van God ingesteld
Broederschap zijn geschreven. Veel geluks dan, overgelukkige gebroeders ende gezusters van bet Broederschap der Bescherminge van den Heiligen Joseph,
die eenen merischgeworden God hebt voor medebroeder, en eene Moeder Gods voor medezuster !
Voorwaar, in al de boeken die de namen der ingeschreven van dit Broederschap vervatten, en zouden
niet alleen met gouden letteren, maar met ingedrey en diamantsteenen deze allerheiligste Namen van
Jesus en Maria in het beginsel moeten staan; maar
zouden moeten in onze herten ende zielen geprent
zijn.

't Is iedereen bekend dat Sinte Teresa de Jesus
allermeest gewrocht heeft om de devotie tot Sint Joseph overal te verspreiden; 't is zij die, volgens alle
waarschijnelijkheid, de eerste kerke deed bouwen
ter zijner eere, te Avila, in Spanjen, waar zij de hervorminge van 't order van Carmelus begonnen heeft.
Oder de zeventien kloosters die Sinte Teresa, na
dit van Avila, gesticht heeft, waren er twaalf aan
Sint Joseph toegewijd; daarenboven in meest al hare
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schriften spreekt zij, op eene verrukkende wijze van
Sint Joseph's machtige voorsprake, van de menigvuldige gunsten die door zijne tusschenkomste verworyen zijii, en wekt iegelijk op tot een kinderlijk betrouwen jegens dien heiligen man Gods. Geen wonder
dan dat die Seraphijnsche Maagd de devotie tot Sint
Joseph als een erfdeel aan geheel haar heilig order
heeft nagelaten; op 't ende van de achtienste ecuwe
telde men alree meer als 150 kerken in 't order van
Carmelus alleene, aan God toegewijd onder de aanroepinge van Sint Joseph. En hedendaags nog, overal waar een klooster van Carmeliten staat, groeit en
bloeit er op eene wondcre wijze, de devotie tot den
voedstervader Christi, en zij brengt er de heilzaamste
vruchten voort van zaligheid; getuige hiervan, — om
maar van Vlaanderen alleene te spreken, — 't gene
wij zien gebeuren te Brugge, te Iper en te Gent, voor_
namentlijk binst de maand Maarte, die aan Sint Joseph toegewijd is. Om die schoone gothruchtigheid
nog beter te doen kennen, heeft een Pater Discals van
't klooster van Gent, in 1857, eenen allerschoonsten
bock uitgegeven, voor titel dragende : Schatkamer
van godvruchtige oefeningen tot den Heiligen Joseph,
Bruidegom van de Heilige en onbevlekte Maagd etc
Moeder Gods Maria en voedstervader van Jesus, behelzende zijn Leven,...... eene historisclie verhaling hoe
deze godvrachtigheid
Belgic begonnen is, enz.,
Gedrukt te Gent bij J. B. liemelsoet.
Die Schatkamer, welke haren schoonen name

weerdig is, ontmoette zoo peel bijval, dat de eerste
nitgave welhaast uitgeput was, en dat men, in 1862,
eene tweede, verbeterde en vermeerderde, heeft
moeten laten drukken.
De weleerweerde Heer Constantinus Van Crom_
Brugghe, die Aartsdiaken en Deken van 't kapitel
van Sint Baafs te Gent gestorven is, op 1 December
4865, stichtte, voor 't onderwijs der jeugd, verschillige vergaderingen van Broeders en Zusters, onder
de bescherminge van Sint Joseph, namelijk de Jose_
phiten en de Zusters van Sint Joseph. De vermaarde
opvoedingshuizen die de Josephiten bestieren te
Melle, te Geeraardsbergen, te Thienen en te Leuven,
zijn niet alleen in Belgenland maar ook nog in Holland, Duitschland, Engeland en tot in America toe
bekend; en wat de Zusters van Sint Joseph betreft
in 't enkel Westvlaanderen hebben zij acht huizen,
waarvan twee te Brugge, 't een in de Zilver strate,
en 't ander in de Korte Ballie strate, vaste bij Sint
Gillis' kerke. Hunne overige scholen staan te Belleghem, te Blankenberghe, te Meessen, te Oostende,
te Wacken en te Watou. 't Is God alleen bekend
wat die brave Zusters al doen voor de opvoedinge
en 't christelijk onderwijs der vlaamsche jeugd, en
bijzonderlijk van de arme kinders.

Met Sint Joseph's Jag, en kan ik niet nalaten hun
diesaangaande met al mijne lezers en lezeressen,
hertelijk dank te wijten, benevens eenen allerzaligsten
en allertroostelijksten feestdag.
Daar bestaat te Brugge eene gilde die, onder de
bescherminge van Sint Donatianus, den name draagt
van « Heilige-beeldekens gilde h en die voor Joel heat
heilige bceldekens te maken en ten kleenen koste
verkrijgbaar to stollen; nu, die gilde, waarvan ik
Joel make, heeft besloten al de lezers ende lezeressen
van Rond den Heerd heir laatste voortbrengsel ten
geschenke te geven, hopende op ondersteuninge van
huniientwege en bekendwordinge door hun toedoen.
Men bemerke 't wel, 't en is Rond den Heerd
niet die in dien onkost komt, 't is de beeldekens
gilde.
•
Tot nu toe ben ik nauwelijks bekwaam um
wekelijks uit to kijken, op behoorlijk papier en met
eene of ten hoogsten twee prenten. Wanneer zal ik
de kosten kunnen keeren van 't voorleden jaar? Als
er genoeg inschrijvers en mOeschrijvcrs zullen zijn,
en lieden die het voorthelpen van mijn blad bun do
moeite weerd achten. Die geest van mèewerkinge,
bezonderlijk in bladeren zoo als Rond den Heerd
poogt te zijn, en is nog bij de goede lieden niet. Is
elk niet wat te blije van recht voor zijn eigen door
't leven hemelwaards te kunnen gaan, en daar door
misschien wat te onbedaclit op wie er al mAe gaat?
'k En wete 't niet. Waarom, gij lieden die vreugde
vindt rond mijnen heerd, waarom niet de blauwe
schorte uitgesteken altemets boven 't huis, den hoorn
gevat, en geroepen overluid : 't Is hier hoed : komt
binnen en zet u?
Ha, men is allicht wed, met de acht bladzijden

van eenen numero, van 't oud Petje dat in den hock
zit en bibelt, tot t'enden den waar' t vliegen wil, maar,
wist men hoeveel moeite, zorge, en nachtbrake al to
mots eene van die bladzijden gekost heelt, hoe lange
en hoevele ik en een ander gewrocht, gezocht, gespaard en vergaard hebben aan 't gene misschien

maar twee drie drukregels en vult...! Nu, de inschrijvingen nemen altijd meer en meer toe, somtijds zesse
of zeven hob ik er in eene weke, en daar en

zijn

geene of zij vragen leer. ste jaar ook, zoodanig dat
ik eons eenen keer mijn hoofd zal boven water krijgen, en molten aan 't verbeteren gaan, en, zoo moge-

lijk en wenschelijk, aan 't nog verminderen van den
prijs.

Onder den blauwen oosterschen hernel verbeeldt
de pronto u Sint Joseph; de kroone van heiligheid
blinkt rondom zijn hoofd, hij draagt hetsierlijk kleed
dat de hemelsche zaligheid bediedt en het arme
werkmans gewaad vervangen heeft; de blommen
spruiten onder zijne voeten; aanzijds hem staan de
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van 't ambacht onderhouden of genezen wierden.
Men bouwde die godshuizen in 't jaar 1'755, en de
timmermansknechten verbonden hun van alle weke
eenen stuiver te betalen, tot onderstand der armen
die ze bewoonden.
De deken, 't is te zeggen 't opperhoofd van 't
ambacht der timmerlieden, was een der negen zwaardekens. Men noemde aldus de dekens der bijzonderste ambachten, die oudtijds de zes hoofdmannen of
beschermheeren der zestendeelen de stad hielpen
in ruste houden. Elkeen van hun bezat eenen sleuter
van de ijzeren koffer, waarin de voorrechten der
stad en die der ambachten, op de Halle, bewaard
wierden. Deze koffer sloot met lien sloten; de
tienste sleuter was in bewaring gegeven aan den
burgemeester der gemeente.
Op Heilig Bloed- en op Heilig Sacramentsdag
moesten de dekens der zestien ambachten die onderhoorig waren aan dit van de timmerlieden, stoetswijs
naar 't ambachtshuis diens laatsten optrekken, om
aldaar de bevelen van hunnen opperdeken te ontvangen, en gezamentlijk met hem naar hunne kapelle
komen, om in de processie nice te gaan. De deken die
hieraan ontbrak, wierd met eene boete van twintig
schellingen gestraft, zoo als blijkt uit een stuk van
1597, waarbij de dekens der metsers en der loodgieters geboet zijn geworden, omdat zij diergelijke
hulde aan hunnen opperdeken niet bewezen en hadden.
In 'tjaar 1683, stelde men 'tbroederschap in ter
eere van Sint Joseph, in de kerke der Paters Carmeliten Discalsen, to Brugge, en 't nam zoodanig toe,
dat welhaast, zoo als de oude registers van 't broe_
derschap getuigen, al wat edel en treffelijk was in
stad, er deel van maakte. Door zijne breve van 11
Augusti 1683, verrijkte het Pans Innocentius XI
met menigvuldige aflaten; 't wierd vernieuwd in
1719, en, nu eenige jaren geleden, plechtiglijk heringericht. Sedert den 42 Mei 4683, is 't vereenigd
met het aartsbroederschap van Sint Joseph, 't welk
bestaat in de kerke van Sint Rochus, te Roomen, en
dank aan den ijver van die 't bestieren, is 'tgelijk
eertijds, een der schoonste en treffelijkste broederschappen van Brugge. Over 't oud broederschap
bestaat en een stichtend vlaamsch boeksken, welks
titel luidt als volt : Den H. Patriarch Joseph, VoesterVatter van Jesus ende Bruydegom van Maria, voorgestelt aan alle Christene Gbeloovige tot eenen besonderen Toevlucht, ende Beschermer in 't Leven ende in
de Doodt, in sijn Weerdigh Broederschap, in-ghestelt
tot Brugyhe in de Kercke der E. E. P. P. Carmeliten
Discalsen den 22 Augusti 1683, nu vernieuwt ende
verheven door den Loffelijken IJver van veele Eerweerdige, Edele ende Treffelijcke Persoonen den 22 October
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1719. — Tot Brugghe, bij Paulus Roose, woonende in
tie vier Evangelisten.

De schrijver van dit boeksken tracht te bewijzen
dat het Broederschap der Bescherminge van den H.
Joseph het eerste in weerdigheid is van de geheele
wereld van wege deingeschreven in het zelve. Handelende over die stoffe, spreekt hij in dezer voegen
g En peist niet dat ik bier zal gaan ophalen al de
doorluchtige en groote dezer wereld die hun hebben
laten inschrijven in het Broederschap van den Heiligen Joseph. Ik late daar de doorluchtige en devote
Aartshertogen Albertus en Isabelle, den Cardinaal
de la Cueva, den Aartsbisschop van Patrans, Nuntins van Urbanus den VIII, Ambrosias Spinola,
Veldheer generaal van ons Nederland, met vele andere aanzienelijke ende treffelijke persoonen, geestelijke ende wereldlijke, die in de instellinge van
het Broederschap van den Heiligen Joseph binnen
Antwerpen, in ons Convent, in 't jaar 1627, hunne
namen en wapenen hebben gegeven. lk late daar
zijne keurvorstelijke Hoogheid van Beieren, Wiens
glorierijke imam siaat aan het hoofd des hocks van
het Broederschap van den Heiligen Joseph in ons
couvent van Brussel, met de treffelijkste van zijn hof
ende van den adel. lk late daar en keizers en koningen die en in onze, en in andere heilige Broederschappen hebben willen aangeteekend zijn, want om
deze en dergelijke en zoude ons Broederschap het
weerdigste niet zijn van geheel de wereld; wij moeten dan iets hemelsch, iets goddelijks hebben, het
Welke het weerdigste van alle geschapen weerdigheid te boven gaat. En dit is de eenige Zone Gods,
Jesus, en IVIaria, die de eerste in dit van God ingesteld
Broederschap zijn geschreven. Veel geluks dan, overgelukkige gebroeders ende gezusters van bet Broederschap der Bescherminge van den Heiligen Joseph,
die eenen menschgeworden God hebt voor medebroeder, en eene Moeder Gods voor medezuster !
Voorwaar, in al de boeken die de namen der ingeschreven van dit Broederschap vervatteu, en zouden
niet alleen met gouden letteren, maar met ingedrey en diamantsteenen deze allerheiligste Namen van
Jesus en Maria in het beginsel moeten staan; maar
zouden moeten in onze herten ende zielen geprent
zijn.

't Is iedereen bekend dat Sinte Teresa de Jesus
allermeest gewrocht heeft om de devotie tot Sint Jo-

seph overal te verspreiden; 't is zij die, volgens alle
waarschijnelijkheid, de eerste kerke deed bouwen
ter zijner eere, te Avila, in Spanjen, waar zij de hervorminge van 't order van Carmelus begonnen heeft.

Onder de zeventien kloosters die Sinte Teresa, na
dit van Avila, gesticht heeft, waren er twaalf aan
Sint Joseph toegewijd; daarenboven in meest al hare
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schriften spreekt zij, op eene verrukkende wijze van
Sint Joseph's machtige voorsprake, van de menigvuldige gunsten die door zijne tusschenkomste verworyen zijn, en wekt iegelijk op tot een kinderlijk betrouwen jegens dien heiligen man Gods. Geen wonder
dan dat die Seraphijnsche Maagd de devotie tot Sint
Joseph als een erfdeel aan geheel haar heilig order
heeft nagelaten; op ende van de achtienste eeuwe
telde men alree weer als 150 kerken in 't order van
Carmelus alleene, aan God toegewijd onder de aanroepinge van Sint Joseph. En hedendaags nog, overal waar een klooster van Carmeliten staat, groeit en
bloeit er op eene wondcre wijze, de devotie tot den
voedstervader Christi, en zij brengt er de heilzaamste
vruchten voort van zaligheid; getuige hiervan, om
maar van Vlaanderen alleene te spreken, — 't gene
wij zien gebeuren te Brugge, te Iper en te Gent, voor_
namentlijk binst de maand Maarte, die aan Sint Joseph toegewijd is. Om die schoone gothruchtigheid
nog hoer te doen kennen, heeft een Pater Discals van
't klooster van Gent, in 1857, eenen allerschoonsten
bock uitgegeven, voor titel dragende : Schatkamer
van godvruchtige oefeningen tot den Heiligen Joseph,
Bruidegom van de Heilige en onhevlekte Maagd en.
Moeder Gods Maria en voedstervader van Jesus, behelzende zijn Leven,...... eene historische verhaling hoc
deze godvruchtigheid iit Belgie begonnen is, enz., enz..
Gedrukt to Gent bij J. B. Hemelsoet.
Die Schatkamer, welke haren schoonen name

weerdig is, ontmoette zoo veel bijval, dat de eerste
uitgave welhaast uitgeput was, en dat men, in 1862,
eene tweede, velbeterde en vermeerderde, heeft
moeten laten drukken.
De weleerweerde Heer Constantinus Van Crom_
Brugghe, die Aartsdiaken en Deken van 't kapitel
van Sint Baafs te Gent gestorven is, op 1 December
4865, stichtte, voor 't onderwijs der jeugd, verschillige vergaderingen van Broeders en Zusters, onder
de bescherminge van Sint Joseph, namelijk de Jose_
phiten en de Zusters van Sint Joseph. De vermaarde
opvoedingshuizen die de Josephiten bestieren te
Melle, te Geeraardsbergen, te Thienen en te Leuven,
zijn niet alleen in Belgenland maar ook nog in Holland, Duitschland, Engeland en tot in America toe
bekend; en wat de Zusters van Sint Joseph betreft
in 't enkel Westvlaanderen hebben zij acht huizen,
waarvan twee te Brugge, 't een in de Zilver strate,
en 't ander in de Korte Bailie strate, vaste bij Sint
Gillis' kerke. Hunne overige scholen staan te Belleghem, te Blankenberghe, te Meessen, te Oostende,
te Wacken en te Watou. 't Is God alleen bekend
wat die brave Zusters al doen voor de opvoedinge
en 't christelijk onderwijs der vlaamsche jeugd, en
bijzonderlijk van de arme kinders.

Met Sint Joseph's day;, en kan ik niet nalaten hun
diesaangaande met al mijne lezers en lezeressen,
hertelijk dank te wijten, benevens eenen allerzaligsten
en allertroostelijksten feestdag.
Daar bestaat te Brugge eene gilde die, onder de
bescherminge van Sint Donatianus, den name draagt
van Heilige-beeldekens gilde » en die voor Joel heat
heilige beeldekens te maken en ten kleenen koste
verkrijgbaar to stollen; nu, die gilde, waarvan ik
Joel make, heeft besloten al de lezers ende lezeressen
van Rond den Heerd hour laatste voortbrengsel ten
geschenke te geven, hopende op ondersteuninge van
hunnentwege en bekendwordinge door hun toedoen.
Men bemerke 't wel, 't en is Rond den Heerd
niet die in dien onkost komt, 't is de beeldekens
°Ade.
Tot nu toe ben ik nauwelijks bekwaam
wekelijks uit te kijken, op behoorlijk papier en met
eene of ten hoogsten twee prenten. Wanneer zal ik
de kosten kunnen keeren van 't voorleden jaar? Als
er genoeg inschrijvers en meeschrijvers zullen zijn,
en lieden die het voorthelpen van mijn blad hun de
moeite weerd achten. Die geest van meewerkinge,
bezonderlijk in bladeren zoo als Rond den Heerd
poogt te zijn, en is nog bij de goede lieden niet. Is
elk niet wat te bliie van recht voor zijn eigen door
't leven hemelwaards to kunnen gaan, en daat door
misschien wat to onbedacht op wie er al mee gaat?
'k En wete 't niet. Waarom, gij lieden die vreugde
vindt rond mijnen heerd, waarom niet de blauwe
schorte uitgesteken altemets boven 't huis, den hoorii
gevat, en geroepen overluid : 't Is hier hoed : komt
binnen en zet u?

Ha, men is allicht weg met de acht bladzijden
van eenen numero, van 't oud Petje dat in den hock
zit en bibelt, tot t'enden den waan't vliegen wil, maar,
moist men hoeveel moeite, zorge, en nachtbrake al to

mots eene van die bladzijden gekost heeft, hoe lange
en hoevele ik en een ander gewrocht, gezocht, gespaard en vergaard hebben aan 't gene misschien
maar twee drie drukregels en vult...! Nu, de inschrij- .
vingen nemen altijd moor en moor toe, somtijds zesse
of zeven hob ik er in eene weke, en daar en zijn
Beene of zij vragen 't eerste
ste jaar ook, zoodanig dat
ik eons eenen keer mijn hoofd zal boven water krijgen, en mogen aan 't verbeteren gaan, en, zoo mogelijk en wenschelijk, aan 't nog verminderen van den
prijs.
Onder den blauwen oosterschen hemel verbeeldt
de pronto u Sint Joseph; de kroone van heiligheid
blinkt rondom zijn hoofd, hij draagt hetsierlijk kleed
dat de hemelsche zaligheid bediedt en het arme
werkmans gewaad vervangen heeft; de blommen
spruiten onder zijne voeten; aanzijds hem staan de
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Egyptische palme en een vervallen Egyptisch gebouw; de afgoden vielen aan stukken in hunne tempels, zegt de legende, als hij met het kind Jesus in
Egypten trad; achter hem liggen de pyramiden en
stroomt de Nijl. Hij draagt in zijne hand niet den
nieuwerwetschen lelietak, maer de amandelroede,
waar de overleveringe van gewaagt; immers daar
waren er velen die stonden Haar de hand van Maria,
en Zacharias deed ze elk eene roede met zijnen name
in den tern pel brengen,en Wiens roede bloeide zou de
bruidegom zijn. Eene roede wierd met bladeren,
botten,blommen en vtuchtenbevonden, en daar was
een papier condom waarop de name Joseph stond,
zoo hij bier staat, in hebreeuwschen letter immers
de eerste letter naast de hand, want de Hebreeuwen
lezen averechts, is een jod, iota of J; verstaat gij nu
wat Christus zegt, als hij spreekt dat er geene iota,
geen itjen, Hoch geen apex, geen tikkelken,en zal
van de wet verloren gaan? Op den tweeden letter,
die eene V is, staat er zulk een apex of tikkelken,
en dat maakt dat men 0 zegt ertegen; de derde letter
is de hebreeuwsche S, met den apex e eronder; en
de vierde, de sluitletter, zonder klankteeken, is PH,
makende te samen Joseph, dat is : Hij zal vermeerderen, van 't werkwoord jasaph, vermeerderen.
Moge 't Joseph al vermeerderen en zijnen staf
erin steken dat gij geern hebt, en motet gij Rand
den Heerd geern ends lief hebben is het slot van
dezen langen artikel.
Voor nadere inlichtingen aangaande de heilige
beeldekens tilde en de heilige beeldekens Believe
men te bevragen bij mij, of bij M. J. Petyt, in de
Sint Jacobsstrate te Brugge, *die het hierbij gaande
Sanctje D of beeldeken gemaakt heeft, en er veel
eere af haalt.
WOENSDAG, 2f).
DONDERDAG, 21. Sint Benedictus abt, 543.
VR1JDAG, 22. Sinte Katharine van Zweden, dochter van Sinte Brigitte. Leest het 4 e jaar, bl. 252.
ZATERDAG, 23. Sterfdag van Johannes Baptista
Malou, XIX bisschop van Brugge, 4864.

125

zienigheid nadoen; na het lichaam van de zwane
heeft hij zijne schepen gebouwd, by voorbeeld, en,
gelijk God den houtspicht gemaakt heeft om de overmate van boomgedierte op te eten, zoo bouwt de
mensch ook aan zijne stoomtuigen eenen toestel om
des Hoods den overmachtigen stoom af te laten en
berstingen te voorkomen. In 't korte gezeid, de hout-

UITSTAP IN DE WARANDE
DE HOUTSPICHT

In en onder de schorse van boomen, of takken
van boomen Leven or bij menigten van allerhande
dieren, by zoo verre dat hunne overmacht zou de
reste van de scheppinge in gevaar brengen, ware 't
niet dat er in voorzien is door de almachtige Voorzienigheid Gods.
De mensch heeft allengerhand geleerd die Voor-

spicht is van God gemaakt om langs de boomstammen op klopjacht te gaan, en daarom is 't ook dat de
Vlaming hem houtspicht, dat is houtspiet of houtpijk
genoemd heeft. Het hoofd van den houtspicht en
zijn hals gelijken eenen hamer met eenen steert,
bezonderlijk als men 't geraamte beschouwt; die
hamer is gewapend met eene wegge, pijkhouweele,
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hefboom, beitel, of zoo men 't heeten -evil, want zijn
bek doet de diensten van al dat gereedschap, en is er
stork genoeg toe; in dien bek zit de ware spicht of
spiet van den houtspicht, een hoornige weerhaakte
priem, waarop hij, gelijk op erne fourchette, zijn aas
stekt; den schacht van dien priem of pijke, die de
tonge vervangt, kan de houtspicht inhalen en uitschieten na beliefte, en dat met de wonderlijkste
snelheid; een lijmstok daarenboven is die schacht en
de punt van dien spicht, voorzien van lijm die er van
's zelfs uitkomt, en dien lijmstok keert en wendt,
de houtspicht, in en ander de opgeheven schorsse,
alles aan- en meelijmende dat in zijn bereik komt.
Terwij1 de houtspicht aldus aan 't werk is moet hij
natuurlijk vast zitten en snel heen en weer bewegen
kunnen, daartoe heeft hij eerst twee voeten met paarwijs staande klauwen, twee vooren, twee achter, die
hij in de schorse haakt, als of men zou zeggen een
multiplicatie kruis , of de roomsche telletter tiene;
achterwaards steunt hij op zijnen steert, die vast van
pennon en onvoorzien van pluirnen is op de uitenden,
van eersten af, niet uit versletentheid, zoo als zommigen peisden. Als de houtspicht al den eenen kant
van een bul geklopt en gekapt heeft, dan loopt hij
rond, al den anderen kant, Haan zien, zoo zeggen
de koeiwachters, of 't er deure is, maar zij Bolen : de
houtspicht zijne ingeborentheid is fijnder als sommige lieden hun verstand, hij gaat irnmers en hij
snapt de dierkens naar binnen die door zijn gerucht
uitgekropen zijn om te zien wat er schilde.
Daar zijn houtspichten van allerhande verwen,
meest groene, zwarte, bonze, en doorgaans hebben
zij eene roode plekke op den kop, 't gene 't vertelderken oorsprong gegeven heeft dat op bladzijde 395
van 't eerste jaar verteld staat, van het Sinte Maartens
vogelken; dat en is niet anders als de houtspicht.
Sommige houtspichten hebben stem, gelijk de inlandsche, hierlandsche of vlaamsche houtspichten, maar
't en is, ten hoogsten genomen, maar een eentoonig
japers ljagouw; andere « muizen zonder meeuwen. •
De grootste houtspichten die men kent zijn de
Americaansche ende die melon, van top tot toil, twee
voet in de langde. Als zoo een Americaansche weiman eenen droogen boom te keere gaat, daar lift in
een ure of twee tijds wel twee Brie kordewaagvoers
brandinge beneden den slam, zoo scherp is zijn
kapmes, zoo fel en zoo snel zijn herhaalde houwen,
happen, heffen, splijten ende slagen.
G. G.
•••■•••■

NULTATITLI

Daar was een man die zooveel te verdragen had
binst zijn Leven dat hij zijne werken onderteekende
met den schrijfname Multatuli, d. is ik hebbe vele

verdragen, alsof dat zijn eigen name ware geweest,
en die man vertelt als volgt
Daar was een keer een steenhouwer die steenen
hieuw uit de rotse, zijn arbeid was zwaar, en hij
arbeidde veel; doch zijn loon was gering, ende
te vreden en was hij niet.
Hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was, en hij
riep : Och, dat ik rijk ware, om te rusten op eene
baleh-baleh, met klamboe van roo zijde! » — Ge moet
weten 't is eene japansche vertellinge en die woorden
beteekenen bedde en bedgordine.
En daar kwam een engel uit den hemel, die
zeide : a u Zij gelijk gij gewenscht hebt. »
En hij was rijke. En hij rustle op eene balehbaleh, en de klamboe was van roo zijde.
En de koning des lands toog voorbij, met
ruiters v66r zijnen wagen; en ook achter den wagen
reeden ruiters, en men hield den gouden pajong'
boven het hoofd van den koning.
En als de rijke man dat hoorde, verdroot het
hem dat er been gouden pajong en wierd gehouden
boven zip/ hoofd, en te vreden en was hij niet.
Hij zuchtte en riep : g 1k wenschte dat 1k koning
ware !
En daar kwam een engel nit den hemel, die
zeide : 4 u Zij gelijk ge gewenscht hebt.
En hij was koning. En vOOr zijn -wagen reeden
er vele ruiters, en ook waren ruiters achter zijnen
wagen, en boven zijn hoofd hield men den gouden
pajong.

En de zonne schong met hooter stralen en -verbrandde het aardrijk, zoodat de grasscheute dor was.
En de koning klaagde omdat de zonne hem
schroeide in 't gelaat, en macht hadde boven hem,
en te vreden en was hij niet.
Hij zuchtte en hij riep : a 1k wenschte dat ik de
zonne ware!
En daar kwam een engel, die zeide : u Zij gelijk ge gewenscht hebt.
En hij was de zonne, en hij zond zijne stralen
naar boven en naar beneden, naar de rechter zijde
en naar de slinker zijde, en alom.
En hij verschroeide de grasscheute op der aarden,
en gelaat der vorsten die op der aarden waren.
En eene wolke kwam tusschen de garde en hem,
en de stralen der zon stuitten op de wolke terug.
En hij wierd toornig, dat zijner macht weerstand wierd gedaan, en hij klaagde dat die wolke
machtig was boven hem, en te vreden en was hij niet.
Hij Wilde de wolke zijn die zoo machtig was.
En daar kwam een engel uit den hemel, die
zeide u Zij gelijk ge gewenscht hebt.
Zonnescherm.
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En hij wierd eene wolke, en hij ging tusschen
de zon en de garde hangen, en ving de zonnestralen
op, zoodat de drooge Brazen groene wierden.
En de wolke regende groote droppelen waters
op het aardrijk, en zij deed de rivieren zwellen, en
de banjirs i voerden de kudden weg.
En hij die de wolke geworden was verwoestte
door veel waters het veld.
En hij kwam near en stootte op eene rotse, die
niet en week. En hij klaterde, bij groote stroomen
waters, maar de rotse en week niet.
En hij wierd toornig, omdat de rotse niet wijken
en Wilde, en omdat de sterkte van den stroom ijdel
was. En te vreden en was hij niet.
Hij riep : t Aan die rotse is macht gegeven
boven mij; ik wenschte dat ik die rotse ware!
En daar kwam een engel uit den hemel, die
zeide : « u Zij gelijk ge gewenscht hebt. »
En hij wierd de rotse, en 'n bewoog niet als de
tonne schong, noch als het regende.
En daar kwam een man met houweele, en met
puntigen beitel, en met zwaren Kamer, die steenen
hieuw uit de rotse.
En die de rotse was zeide : Wat is dit dat die
man macht heeft boven mij, en steenen houwt uit
mijnen schoot? » En tevreden en was hij 'niet.
En hij riep : « Ik ben zwakker als dezen; ik
wenschte die man te zijn !
En daar kwam een engel uit den hemel, die
zeide : « u Zij gelijk ge gewenscht hebt.
En hij was wee'rom steenhouwer, gelijk van te
vooren. En hij hieuw steenen uit de rotse, met
zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar, voor
luttel loons, en hij was te vreden.
D

a

Z.

D

NOG VAN TIULTATULI

Gerechtsdienaar. Heer rechter, daar is de man

die Barbeltje vermoord hoeft.
Rechter. Die man moet hangen. Hoe heeft hij
dat aangeleid?
Gcrechtsdienaar. Hij heeft haar in kleene stukskens gesneden, ingeleid en gezouten.
Rechter. Dat heeft hij zeer verkeerd gedaan .....
Hij moet hangen.
Lotharis. Rechter ! ik en heb Barbeltje niet
vermoord; ik heb het gevoed en gekleed en bezorgd
ja ik kan getuigen bijbrengen die verklaren zullen
dat ik een goed mensch ben, en Been moordenaar.
Rechter. Gij moet hangen : — gij verzwaart uwe
misdaad door uwen eigenwaan. 't En niet aan
iemand die..... van iets beschuldigd is, voor een
goed mensch te willen doorgaan.
Lotharis. Maar rechter!.... er zijn getuigen,
, Schapers.

die het zullen bevestigen; en, daar ik nu beschuldigd ben van moord ......
Rechter. Gij moet hangen. Gij hebt Barbeltje in
stukken gesneèn, ingeleid en gezouten, en gij zijt
ingenomen van uw zelven..... drie capitale punten.
Wie zijt gij, vrouwtje?
Vrouwtje. Ik ben Barbeltje.....
Lotharis. God zij gedankt ..... rechter! Gij ziet
dat ik haar niet vermoord en hebbe! .....
Rechter. Hm!... ja,... zoo!... Maar het zouten?...
Barbeltje. Neen, rechter, hij heeft mij niet ingeleid noch gezouten; — hij heeft mij integendeel veel
goeds gedaan,.... hij is een edel herte!
Lotharis Gij hoort het, rechter! Ze zegt dat ik
een braaf mensch ben....
Rechter. Hm,.... het derde punt blijft toch nog
staan. Gerechtsdienaar, voer dien man weg, hij
moet hangen. Hij is schuldig aan verwaandheid,
want hij meent dat hij brave is.
KERKHOFBLOMMEN

Wij troostten den armen man, of beter, hij
troostte zijn eigen zelven in den Heere : « Heere, zeicli
hij, 'k had hem van U ontvangen, ik tag hem zoo
geern, en Gij hebt hem van mij weèr aanveerd; het
was toch zulk een braaf Kind !... Eduard, Vader
gaat al ligte achterkomen '; bidt voor mij in den
Hemel! .. ha!... 't zijn toch al Gods werken, wij
moeten er Hem vooren dank wijten, en onsaan Zijnen
wille gedragen. Ah ! wat dingen moet het zijn voor
die geenen God en hebben ! ....
De bare stond voor de deure, en alles was allengskes in gereedheid gekomen om te vertrekken;
met ontdekten hoofde ontvongen wij de kiste, en
schudden er godvruchtig de plooien rondom van
den maagdenpelder.
Even als men eenen strijder uit het slagveld
draagt, gewonden in 't vaandel, waaronder en waarvooren hij gevallen is, zoo droegen wij onzen vriend,
uit het strijdperk deter wereld, onder « 't blauwe
kruis in het blanke veld » des vaandels van Maria,
en onder de zilveren zegekroone des Maagdendoms.
Brie kleene jongens, bleuzende van gezondheid, en
die al large te Wachter stonden, kwamen toegeloopen
als ze zagen dat -het schoon gepintte kruis uit den
huize te voorschijn kvsr am, ah ! zij keeken zoo drukkelijk in de roodgeweende oogen der zwijgende
zuster, die hunne handjes verborg onder den Witten
doek, waarin ze 't kruiske dragen moesten, en, weenden hun oogskes omdat ze zagen weenen en treurig
zijn, zeker danste hun hertje van blijdschap, om het
schoon schoon kruis! Lange nog zullen ze 't, met
I J. B. Vandenbussche, de Vader, stierf op den 10 Junij
D
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hunne kleene makkers, bewonderen, al spelen en al
blomkes trekken op het kerkhof; zij zullen 't malkaar toogen en wijzen met den singer, zonder het te
durven genaken of de aarde stooren waarover 't zal
.geplant staan.
Elk ende een had nu zijne plaatsegevonden in de
eenvoudige landprocessie, die ging aanvang nemen,
noch en waren die kruisen van gevlochten strooi
vergeten gebleven, die, aan de hoeken van de straten
geleid, als eenzame bedelaars den voorbijgaanden
Christen eenen « Wees gegroet voor almoes vragen.
Het lijk wie . d opgeheven, met de voeten kerkwaards
gekeerd, Moeder kwam te voorschijn met de overige
familie om ons te volgen, en Vader zelf, den oogenblik dat het op scheidei aankwam, stond op, vestte
zijne oogen staal op de kiste, wenschte zijn kind en
ons te samen, den allerdroevigsten Godbeware u! •
en traagzaam, gingen wij van 't hof, onder de geleide van 't bloeiende blinkende Kruis.
D
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Dood was de stain van dat Kruise, en de winden
Voerden — waar were ik ? — het speelzieke loof!
Nooit zou het blommen noch blAren meer vinden,
Nooit,... als in d'handen van 't Christen Geloof.
Dood was het hour,
maar het bout moest herleven :
Dood was zijn blad ,
maar de Christene Maagd
Had het een blad en een blomme gegeven,
Schooner en beter als 't levende draagt :
Blom van Geloof, dat de ziel niet kan sterven,
Blomme van Hope op een zalig Hierna,
Blomme van Liefde, die alles kan derven,
Laat g'haar het Kruis, want het Kruis is gena !
Kruis, waar een God heeft zijn bloed op vergoten,
Kruis, dat den Satan hebt nedergeveld,
Kruis, dat depoorten der hello gestoten
Kruis, dat den Hemel hebt open gesteld,
Kruis, te vergeefs door de wereld bevochten,
Treedt als banniere de lijkvaart in top :
Kruis, met de Christene blommen bevlochten,
Treedt als banniere, wij volgen U op!
Is 't door de Helle, de Helle zal zwichten,
Is 't door het sterven, het sterven is niet,
Niet als het uitgaan der slapende lichten
Als weer de Zonne in de renbane schiet;
Is 't door die zee van kleenhertige slaven
Die maar het Kruis aan 't gcwicht ervan kent,
Is 't door de zee van de wereld, de haven
Staat en verwacht ons, met 't Kruise er omtrent:
Is 't door de blijdschap of is 't door het lijden,
Valt er te worstelen, valt er te strijden,
Hem zal de borstweer, het Kruise, bevrijden
Teen 't geweld en het storremgebons,
Hem, die voor 't Kruise en met 't Kruise kan sterven,
Hem, die, om '1 Kruis noch den zee te derven,
Terdt op de flood. en bij duizende werven
g
Gallemt : Hosanah ! de zee
is aan ons!
Zoo gingen wij al peizen langs den weg, en
geen een van ons die een woord sprak.
Onze oogen en ons herte baadden ondertusschen
zoo diepe en zoo verre in de oneindige zee van

blauwe lucht, rustende op een andere zee van groene,
wentelende, wijd rondom ons strekkende koorenvelden. De zonne regende heure stralen over onze
hoofden, in 't herte van 't schietende loof, in 't
weefsel van de uitkomende bladeren, en in den schoot
van den dankbaren grond. De blommekes langs de
bane schooten nit hunnen slaap en wendden naar
den Hemelkoning : het ronkende vliegske schreef
zijne aangename krinkels in de lucht; de lachende
beke liep lustig voorbij, al blinken onder 't striemende
vlotgers; hagen en kanten schetterden van 't gevogelte; de kruidekes langs den weg zongen van de
plunterende mosbien; de leeuwerk schudde zijne
vlerken nit, ging zitten preken op de lucht; en de
koekoet riep ons van verre zijn zoeten « goeden dag •
toe. Vogelkes zagen wij langzaam ornhooge khmmen
al draaien rond malkaèr, dan schooten zij weOr pip'
rechte omleege, slingerden snel achtereen, door
struiken en tronken voorbij, en zaten en scholden
malkaèr, in twist om 't gevangene vliegske; terwijl
verre van ons, de voorzanger in 't hooglied aller
vogelen, klagend het laatste gebed, den Amen zong
en het slot van zijn heerlijke morgengetijden.
Kruiden, grachteii, weiden en 't vochtige land, alles
doomde en ging op, lijk wierook, in 't vier van de
bakelende zonne. De landslieden die ons zagen
voorbij gaan, prentten hunnen knie in den zachten
vloer van den wijden tempo] des Heelals, en, a in den
naam des Vaders, ende des Zoons ende des Heiligen
Geests, • wenschten zij den voorbijganger goè reize
naar den Hemel, zeggende : t God believe zijne ziele
in de eeuwige ruste ! Amen. D
...........

W.AAR 'T VLIEGEN EVIL, ETC.

Zegt men nog in Vlaanderen spotsche wijze
4 Hij is naar nobis! • voor : hij is overleden, en
nobis, wat is dat?
..........

'k Zag daar een dingske
Dat hinkte en pinkte
En lonkte, en linkte;
'k En hie nog nooit een dingske
Meer zien hinken en pinken
En lonken en linken,
Als dat dat dingske
Hinkte en pinkte,
,
En lonkte en linkte.
Ra', ra', wat is da'? Antw. gene sterre.

De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt hij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Steendrukkers, Brugge
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DAGWIJZER
ZONDAG, 24. Oeuli, derde zondag in den vasten,
vijfde voor Paaschen; dulhuis kermesse, » te Brugge.
Leest het I ste jaar, bladz. 105.
Dulhuis kermesse is zoo vele te zeggen als zothuis kermesse, en in der daad daar zijn op dien dag
nog f eenige vermakelijkheden omtrent Sint Juliaans,
:tan de Boeverije-poorte, en 't y olk gaat hem langst
daar vermeien. Ondertusschen is Dulhuis een van
onze oudste vlaamsche woorden, en 'k en weet Been
ander geval als dat, waarin 't woord dul in zijne
eigene beteekenisse van zot gebruikt wordt; 't is
nogtans alzoo in den aard van de cake, en de tale,
bijzonderlijk de volkstale, is een getrouwe weerspegel
van de zaken zoo zij zijn. De oude Grieken, de Romeinen, kort, alle volkeren hebben van God die
taalbegaafdheid ontvangen, zoodanig dat mania,
furor, razen, dul overal die twee dingen beteekenen

die zoo nauwe aaneen houden, dat is te weten
gramschap en zotheid, woede en dwaasheid; 't is
gelijk eene lesse die nit de tale zelvespreekt : Doet als
een redelijk schepsel Gods, en maakt u niet kwaad.
Zoo waar is de voorenstaande bemerkinge dat het
woordeken zot bij 't yolk ook wederkeerig in den
zin van kwaad gebruikt 'wordt, en zoo hoort men
dagelijks te Brugge, bij voorbeeld : « Me man is
ossan zoo zot » voor altsan zoo kwaad, zoo gram.
In 't Evangelie, leest het l e jaar badz. 405,
wordt de Zaligmaker, tot schande van 't menschdom,
van de dulle Phariseeuwen beschuldigd dat hij door
Beelzebub, den prince der duivelen, duivelen uitwerpt. Beelzebub, of liever Be'el zeboeb, zoo hieten
de Phariseeuwen den prince der duivelen, omdat
zij maar in eenen God en geloofden, terwij1 de heidenen, die rondom het yolk van God lagen, zooveel
Loden en godekens hadden als er dagen in 't jaar
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zijn, wat zeg ik, als er dwaze grillen door hun hoofd
reisden; zoo wist dat groote yolk van Roomen eertijds van eenen Jupiter stercutius, en van eenen
Jupiter museatius, als of men in 't vlaamsch zou
zeggen : den drekafgod en den muggenafgod. De
goddelooze Philistinen of Palestinen, die de Israeliten uit het land van beloften dreeven, hadden ook
zulke schromelijkheden nitgevonden, en zij aanbaden Be'el of Ba'al den meester, Zeboel, van den
drek, of Ba'al zeboeb, den meester van de vliegen,
hopende namentlijk alzoo verlost te blijven van
kwade uitwasemingen, pestlucht en allerlei veninig
ongedierte. Ze moisten van nog al Ba'als of meesters,
en Molochs of koningen, onder andere van Ba'al
samis of Be'el schemis, den meester van de Zonne,
en daar was hem een blomken toegewijd dat tot
heden toe zijnen name draagt, te weten de Balsamine,
of het Belzemijntje, zoo men 't hoort noemen.
't Volk weet een vertelsel van d Behebuk met
zijne beenenc gale, N dat ik nog niet en heb kunnen in
zijn geheele bijeen krijgen.
Christus zegt daarop dat hij door den vinger
Gods de duivelen uitwerpt, en die spreuke is yolksgemeen gebleven; de hand Gods zegt men, en van de
hand Gods geslegen zijn, leest het 2e jaar, bladz. 51,
dat is te zeggen de macht, de werkinge; de handelinge des Heeren. Op oude beelden ziet men dikwijls
eene hand uit de wolken komen, bij voorbeeld als er
een mirakel verbeeld wordt, en die beeldsprake
bediedt eensgelijks de macht Gods. 't Is om te beteekenen dat wij alleenelijk op de macht Gods betrou-wen ons zelven voor machteloos aanzien en zoo
God vooren stellen dat het van zoo vroeg als er
ooit menschen waren 't gebruik geweest heeft de handen te samen te voegen als men bidt. Men bidt met
gebonden handen, om zoo te zeggen, en dat spreekt
« Uwe slave, D zegt het, « en uw dienstkind ben ik,
o Heere, geheel en gansch ja meer in uwe macht, als
of gij mij gekocht of in den oorlog gewonnen hadt,
want ik ben uw schepsel; de onhandigheid en de
onmondigheid van eenen slave en is niet bij mijne
krachtelooze zwakheid : ik bidde da p ook om hulpe
van Uwer hand! p Het simpel geloove voegt zoo natuurlijk de handen onder 't bidden, 't en zijn maar de
hedendaagsche wijsgeleerden die dat beter verstaan,
en die de kroone van religie, de gouden kroone,
waarmeè God den mensch vereerd had, van hun
hoofd werpen, om, ijdel en kaal, met dat hoofd den
hemel te gaan trotsen !
MAANDAG, 25. Onzer Lieve Vrouwen Boodschap;
Onze-Vrouwendag bij uitnemendheid ; Lady day,
Vrouwendag bij de Engelsche protestanten; negen
maanden voor Kerstdag; de feestdag van Jesus en
Maria, van Maria en Jesus; de oudste van al de Onze

Lieve Vrouwen dagen; de Ontvangenisse Christi; de
Verkondiginge Christi; het begin van de verlossinge;
de blijde boodschap; de blijde Groetenisse, zoo heeten de oude kerkvaders dezen dag.
Maar laat de vlaamsche vadereii daarvan spreken, zij, met bun oud geloove en hunne oude schoone
tale
K Van den feestdag van de Annunciatie, ofte
Boodschap, die Maria van de Heilige Drievuldigheid
ontving door den Engel Gabriel, op den vijf-entwintigsten van Maarte.
WILLEMINE.
Verhaalt mij 't sermoen dat uw biechtvader
preekte op den hoogtijd ofte feestdag van Maria
Boodschap, die zij deur den Engel Gabriel ontving.
MARGRIETE.

Hij preekte aldereerst dat die hoogtijd is een
van de alderblijdste hoogtijden ofte feestdagen van
den jare, omdat de alderblijdste tijdinge die ooint ter
wereld kwam, gekomen is op dezen dag van den
xxv van Maarte; op den welken hij zeide dat el. ' veel
wonderlijke ende uitnemende en zonderlinge werken
eertijds zijn geschied, zed Mende dat de wereld en
Adam was op dozen dag geschapen. Item dat Adam
en Eva hebben op dezen dag gezondigd ende zijn
uit het Paradijs gedreven. Alsheden heeft te vooren
Sint Michiel gevochten tegen Lucifer en zijne adherenten, die met hem zijn uit den Hemel geworpen.
Alsheden is Isaac met het bout op eenen berg van
zijnen vader geleed geweest om daar geofferd en
gedood te worden, gelijk Christus op dezen dag ook
voor ons storf aan 't kruise de dood. Alsheden ook
zijn de kinders van Israel drools voets gepasseerd
deur de roode zee en Melchisedech heeft zijne offerande gedaan.
b
WILLEMINE

Wat blijde tijdinge is er nog meer alsheden ter
wereld gekomen?
MARGRIETE

Van eenen allerblijdsten paais (vrede) daar men
hadde om gebeden ende al de wereld deure naar
gewacht, maar principalelijk in 't joodsche land,
daar het geloovig yolk was wonende, meer als vier
ofte vijf duizend jaren lang. Want van het beginsel
der wereld, zoo haast als Adam en Eva, dat is het
menschelijk geslachte, hadde gezondigd, tegen God
opstaande, zoo was er groote oorloge tusschen God
ende tusschen Adam met al zijne kinders en geslachte;
Welke oorloge meer als veertig of vijftig honderd
jaren heeft geduurd, want, omdat de oorloge was
tegen God den Alderhoogsten, dien men hadde groot
ongelijk gedaan, Been menschen en konden den
paais gemaken: God zelve heeft moeten komen den
paais waken, deur zijne goedheid, bermhertigheid
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en liefde tot het menschelijk geslaclite, dat hij heeft
komen minnen, vrijen ende trouwen. Want gelijk
als er Lange twee machtige koningen tegen elkander
hebben geoorlogd, de paais gemeenlijk gemaakt
wordt door eenig huwelijk, waardeur de zone van
den eenen is trouwende met de dochtere van den
anderen, alzoo is deze aldermeeste oorloge gesust
ende ter neder geleid deur het blijde huwelijk van
Jesus den Zone Gods, en van Adams dochtere, te
weten de menschelijke nature, die hij alsheden heeft
aangenomen ende getrouwd in den maagdelijken
schoot van Maria ». Aldus staat er in « De werken,
de mirakelen ,het heylig Leven, de gebeden en lofzanghen

van d'hooghweerdige maghet ende moeder Gods Maria,
gemaeckt door beer Corn. Columbanus Vrancx, liceneiaet finder godtheyt, abt van Sinte Pieters elooster
neffens Ghendt. 'le Ghendt by Gaultier Manilius,
wonende te Putte in de Witte duyve, by 't belfort. Anno

1602. • Een ouden boek waarvan ik eilaas maar
eenige geschonden en bruingelezen bladerkens en
hebbe konnen uit de scheurmande redden ende verlossen, en dien ik verzoeke, is 't zake dat hem iemand
. issen kan, om Gods wille naar mij
geheel heeft en tn
te zenden.
Men zou geheel dezen numero, ja geheel 't jaar
vol schrijven moest men alle y uiteen doen dat er te
zeggen is van ons Heeren Incarnacie en Maria Boodschap : hoe Jesus de tweede Adam geworden is,
bijvoorbeeld, en Maria de tweede Eva; hoe de droeve
boodschap des duivels de boodschap en de groetenisse des Engels geworden is, en hoe Maria, met
heuren fiat mihi, dat mij geschiede naar uw woord,
dien anderen fiat mihi van onze eerste moeder hersteld en gekeerd heeft, enz.
En peizen dat er zoo reel geleerden zijn die niet
en weten wat of wanneer 't Onze Lieve Vrouwen
Boodschap is zelve!
Ik wille dan alleenelijk nog zeggen, om door de
menigheid van de stoffe niet tot zwijgen gebracht te
zijn, dat de heilige Kerke dat ;root en aanbiddelijk
mysterie van Jesus en Maria op velerlei wijze pleegt
te vieren en indachtig te Timken.
Ten eersten, tweemaal 's jaars, 1 . binst den
vasten, zoo 't betaamde, negen maanden voor Christi
geboorte; 2 . in den advent, op quatertemperwoensdag, leest dit jaar, bladz. 49, anders gezeid gulden
woensdag, den ommekeer van asschen woensdag, op
den welken wij de droeve boodschap indachtig
gemaakt worden des doods die door de blijde Boodschap hersteld is.
Omdat de luiktafels in de kerken binst den
advent en vasten gemeenelijk geloken of toe gedaan
wierden zoo staat er dikwijls al buiten de Boodschap
op geschilderd, in 't grijs.
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Ten tweeden, driemaal daags, in den Angelus,
de beéklokke, of de pardoens, zoo als men zegt, die
nu overal en met bijvoeg van 't morgen- en 't noenegeklip de oude avondklokke vervangen heeft, om in
de plaatse van 't vermaan van vier en keerselucht nit
te dooven het vier van de liefde tot Jesus en Maria te
verwekken en te ontsteken. • Item » zegt de excellente
chronike, « in dezen zelven zomere (1481) begonst
men eerst te zingene t' sins Donaas onze Vrouwen
lof, alien avonde, gelijk men 't nog dagelijksch continueert, en men beiaart in 't geluid eer men 't gaat
doen, ende, gedaan zijnde, zoo slaat men de bedeklokke. Ende sichten dier tijd es i t voort en voort
gekomen dat men 't nu doet (1531) in al de prochiekerken binnen Brugge. Ter eeren van God moet het
zijn, ende zijnder gebenedider moeder Maria.
Amen.
Stichtelijk is 't om zien hoe sommigen nog op
bun herte kloppen alsze 't woord vleeseh uitspreken,
in den Angelus, als of ze zeggen wilden : 't Woord is
vleesch geworden, en heeft dit mijn arm menschelijk
wezen en lichaam vereerd en veredeld, dat ik ben.
Ten derden, alle dale meermaals in de heilige
Misse 1 . In den Credo, 2. t'Enden Sint Jans Evangelic,
als de priester nederknielt onder 't uitspreken van
dit mysterie. 3 . Als hij het kleen kleen druppelken
klaar water — onze menschelijke nature — in den
wijn mengelt — de Goddelijke nature verbeeldende,
—die moetgeconsacreerd worden, ende zegt «Heere
die de weerdigheid der menschelijke substantie
wonderlijk hebt gemaakt en nog wonderlijker hebt
herschapen, geeft ons bij dit mysterie van water
ende wijn, de goddelijkheid van Dien deelachtig te
worden die hem cr eweerdi cr d heeft in onze menschelijkheid deel te nemen, Jesus Ch list us uw zoon, Dozen
Beer, die met u leeft en heerscht, in de eenheid des
Heiligen Geests, door alle ceuwen der eeuwen.
Amen. »
Ten vierden, in it aldereerste mysterie van den

Roozenkrans en in de zoo dikwijls herhaalde engelsche groetenisse, Ave Maria of weest- gegroet.

Ten vijfdeii, in de Litanie van Onze Lieve
Vrouwe, die eigentlijk de litanie van de Boodschap

is, immers men hiet ze eertijds de litanie van Nazareth, omdat men ze placht te bidden gaande in
bedevaart van Jerusalem naar Nazareth, naar 't huis
waar Maria den heiligen Kerst ende de blijde boodschap ontving. Wanneer 't heilig huis, la santa casa
bij mirakel naar Loretto in Italien gevoerd wierd,
vernaamde men de litanie van Nazareth, of van Onze

Lieve Vrouwen Boodschap, en men zei voortaan de
litanie van Loretto.
Ten zesden, eertijds kwam 't gedacht van
tijd en dat van Oozes Heeren Menschwordinge de
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christenen te samen in den zin. De Incarnatie was
gelijk de wegscheede en de grenspaal tusschen and
en nieuw, duisternis en Licht uit den Oost, slavernije
des duivels en gratie Jesu Christi; daarom, als men
eene gebeurtenisse Wilde op heure plaatse zetten in
den loop der eeuwen, zoo zei men : Zooveel jaar na
ons Heeren Incarnatie; of 't jaar van gratie zooveel
honderd en ZOO\ ele, en 't gene men nu, op zijn oud
heidensch eene date noemt hies men toen, kerstelijker
wijze, 't Incarnacioen.
Hier is 't Incarnacioen van Maria van Bourgonjen, wijlend ooze edele gravinne van Vlaanderen
geweest
Maledictie zy u,
Apostumig venyn,
Regalig verbarneni,
Infortunens a!grond,
Eveldadige kwetse.
Verhaastcnde onzer
Als teilende maar
Nooit en zand ons
Bedruktelyk mag
Verliezende alzoo
Regerende vyf
Geestelk. wereldlyk,
0 XXV1J in Maarte, du
Een eendrachtelyk
Nu es ons van nooden
God geve der zielen
Elk betere hem zelven :

Moorddadige dood,
Cankerig verderven,
Corruptelyk lood 2,
Commers verwerven,
Carmitig 5 onterven,
Deverprineessen jaren,
X .v in t sterven !
Xpistus 4 droever maren !
Vlaanderen wel misbaren„.
Vru, htbare eene jeugd,
Jaar 's lands bewaren.
TE rechte ontheugt6.
Breeks 6 ons vreugd !
Regement ware tijd,
Vriendschap en deugd.
Genadig jolyt'
GHEen beterprofijt.

Bit beefs : MARIE VAN BVRGOENGE.
MCCCCLXXVVJ TE BRVGGHE.
Dat is 1481, vaOr Paaschen, gevolgentlijk, widen
stijl, vOOr 't begin van 1482 zoo men nu, nieutven
Stijl, haar sterfjlar pleegt te schrijven. Leest Donderdag 28 Maarte.
Ten zevensten, in 1501, stelde de kerke door
toedoen van de gelukzalige Johanna van Valois een
order in ter eere van Onze Lieve Vrouwe Boodschap,
of der Annuntiaden. Ik hebbe bier voor mij een allerschoonste vlaamsch boeksken liggen betrekkelijk dit
order, het draagt voor titel : Het beghinsel oft Oorspronck vande Orden wiser L. Vrouwen, ghenoempt
Annuntiaten, met den Reghel der selver Orden. —
Tot Loven, by Jan Macs, int grocn cruys, int Jaer

4614. In dit boeksken leze ik als volt
't Order der Heilige Maged Maria, gemeenelijk genoemd Annuntiaden, is aldereerst begonst
geweest in Vrankrijk, deur de zalige Johanna, dochter van Louis den elfsten, zustere van Karel den
achtsten, ende huisvrouwe van Louis den twaalfsten,
a Koninklijke brand, die koningen ook schaadt. — 2 Pasload ? 5 Karmiten is karmen en herkarmen. —Leest 2de
jaar ; bl. 50, 2de colomme, van boven. — b Ontmoedigt. —
6 Du breeks, to rompis, i21 brises, oude 2. de persoon enkelvoud. -- 7 Vreugde.

alle koningen van Vrankrijk ..... Johanna is gekomen
tot de stad van Bonrges, alwaar zij, onder andere
godvruchtige werken, heeft begonst dit order in te
stellen ter eeren van der glorieuser Maged Marye;
welk order de Pans Alexander de zesde, in 't Jaer ons
Heeren 1501, met zijne opene brieven bevestigd
heeft, deur het beneerstigen van den Eerweerden
Pater Gilbert Nicolas, naderhand genoemd GabrielMaria, Religieus van 't Order der Minder-Broeders.
Is ook zelve Order daar na geapprobeerd, ende
met reel Privilegien vereerd deur twee andere Pansen, Julius den tweeden ende Leo den tiensten.
De reel van dit order der Annuntiaden begrijpt
lien kapitelen, in dewelke de Zusteren voor oogen gesteld warden om na te volgen de' tien principale
deugden der Heilige Maged Marye, die in 't Evangelie vermeld worden, te weten : Zuiverheid, Voorzichtigheid, Geloove, Ootmoedigheid, Devotie, Gehoorzaamheid, Armoede, Verduldigheid, Goedertierentheid ende Medelijden. Dc Annuntiaden houden hun
altijd onder de regeringe ende visitatie van de Minder-Broeders genoemd Observanten, gelijk van hare
fundatersse Johanna belast ende bevolen is; gelijk
men ook schrijft dat haar van God ingegeven is, ende
verscheide Pausen van Roomers hoed gevonden ende
geapprobeerd hebben.
De Annuntiaden gebruiken eene grauwe kappe
tot een teeken van penitentie, ende tot gedenkenisse
des doods, die ons alien in grauwen asschen zal veranderen. Daarop dragen zij eenen Witten mantel tot
der aarden toe, als een gedenkenisse van de zuivere
puurheid der Heilige Maged Marye, die zij zoeken
na te volgen, met eenen rooden schapelier voor de
Borst, hebbende gedaante als een kruis, om gestadiglijk te gedenken het kruis, bloed ende passie van
hunnen Bruidegom. u Om reden van dit rood schapelier staan de Annuntiaden oak bekend onder den
name van Roode Zusters of Roo Nunne i.
Voordezen hadden wij Fier ook te Brugge een
klooster van Annuntiaden of Roode Lusters, en 't en
zal zekerlijk mijne goedwiilige lezers en lezeressen
niet onaangenaam zijn sets te vernemen wegens den
oorsprong, den voortgang en de afschaffinge van dit
convent, zooveel te meer omdat ik diesaangaande
verschillige dingen bijeengeraapt hebbe, die men
vruchteloos in gedrukte .werken zou gaan zoeken.
Zoo in de jaren 1400 leefde er te Brugge eene
deugdminnende weduwe, met name Elisabeth Bruynsteen, dewelke, door eene godvruchtige ingevinge
hiertoe verwekt, eenige renthuizekens kochte, staande in de Ezelstrate, niet verg e van stads vesten, en

er een gasthuis liet van makers, waarin zij, nit verschillige andere plaatsen, acht zusterkens bijeen

vergaarde, die 't zouden bedienen. Pit gasthuis,
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schuilende onder de bescherrninge van Sinte Elisabeth, was ten dienste der vreemdelingen, die aldaar
kwamen herbergen; daarenboven gingen de zusterkens uit, tijdens peste en andere ziekten, om de
borgers in hunne huizvn bij te staan. Later hielden
zij op van de zieken te bezorgen, en begonnen jonge
dochters te onderwijzen en zelfs tafeliers te aanveerden. Hierbij is 't gekotnen dat 't getal der zusterkens
allengskens verrneerderd is en dat het convent een
schoon bestaan gekregen heeft. In 't jaar 1511, namen zij een strenger leven aan, lieten tafeliers en
schole varen, en, 't slot onderhoudende, ondernarnen
zij den Heere volmaaktelijk en in de eenzaamheid te
dienen.
In 't jaar 1518, nam Margriete van Oostenrijk
dochter van Keizer Maximiliaan I en van Maria van
Bourgonjen, Gouvernante dezer Nederlanden, de
zusterkens van Sinte Elisabeth's Gasthuis onder hare
bijzondere bescherminge, alsdan zes-en-twintig in
getal wezende. Uit de stad Bourges, in Vrankrijk,
ontbood zij acht religieusen van 't order der An nuntiaden, en voegde ze bij de zes-en-twintig nunnekens,
die blijde waren van den reel der Annunciaden te
aanveerden. Ingezien de kleene uitgestrektheid van
't Gasthuis, zoo verplaatste Margriete geheel 't heilig
gemeente in een oud klooster, gelegen . buiten de
Ezelpoorte, dichte bij de vestingen, 't Welk de Minderbroeders Observanten twee jaar te vooren verlaten
hadden om in stad te komen.
Dit convent gansch hersteld zijnde, op Margrietens ko ,ten uitgave, trokken er de zusterkens binnen
op den 2, — andcren zeggen op den 11 — Februarij
van 't jaar 4518. Bij aldien dat er wel onder mijne
lezers zijn die 't kostelijk plan bezitten van de stad
Brugge, gemaakt in 4562, door den vermaarden
plaatsnijder en schilder Marcus Geeraerdt, zoo zullen zij er, geheat van onder tegen de Ezelpoorte, 't
klooster op zien verbeeld staan der Annuntiaden met
de woorden Rubece Sorores, 't is te zeggen Roode
Zusters, daarboven.
In 1566, tijdens de beroerten die de Geuzen
verwekten, kwamen de Annuntiaden in stad gevlucht
en koozen tot schuilplaatse of refugie een huts
genaamd: 't Fluweelhof, op 't Vuldersreitjen, ofte
vuilreitje, nu gedempt, in de parochie van Sint
Gillis. Zes maanden later wierden zij daaruit gejaagd door. de Geuzen, en in 1578, vernielden die
ketters tot den gronde toe 't convent dat buiten de
Ezelpoorte stond. 't En was maar in 1620, na vele
geleden en gesukkeld te hebben, dat de overgebleven
zusterkens naar Brugge we'érekeerden; zij bouwden
een nieuw klooster, daar waar hun oud schuilhuis
of refugie te weten 't Fluweelhof gelegen was, en hier
van is 't dat de Annuntiaden strate heuren name

133

gekregen heeft. Daar leefden zij gerust en gelukkig
tot in 1783, wanneer Keizer Joseph II de Roode
Zusters, gelijk zoo veel andere religieusen, afschafte
en voor hoed wegjoeg. Al hunne goederen, zoo roerende als onroerende wierden aangeslegen en verkocht, ten profile van de zoo gezeide Religiekasse,
't klooster en de kerke vielen in de handen van eenen
metsenaars Baas, die ze veranderde in verschillige
woonsten en hovingen, in zulker wijze dat men, na
verloop van eenigen tijd, niet meer en kon bespeuren
dat er daar ooit een convent gesthan hadde. Over
eenige jaren, zijn er twee nieuwe kloosters gebouwd
ter plekke zelve waar de Annunciaden gevestigd
waren, 't eene van de Penitenten, bestierd door de
Zusters van Liefde, dat uitkomt in de Clare strate,
en 't ander van de dienstmaagden des laligmakers,
dat zijnen ingang heeft in . de Annuntiaden strate.
Margriete van Oostenrijk, de stichster der Brugsche Annuntiaden, stierf op den i September '1530,
te Mechelen, waar men t' barer gedachtenisse een
prachtig standbeeld, te midden de groote mart,
heeft opgerecht. Dit standbeeld gemaakt door den
beeldhouwer Tuerlinckx, is met groote plechtigheid
ingehuld geweest, op den 2 Julij 1849. Margriete
was van zin van haar leven te komon eindigen bij
de Annuntiaden te Brugge, zoo als blijkt uit eenen
van hare brieven, aan de overste van 't convent.
doch dewijl zij door hare dood voorkomen wierd,
zoo wilde zij ten minsten dat haar herte you bewaard
worden door de zusterkens, die zij zoo teederlijk
bemind hadde. Ingevolge haren uitersten wille,
schonk Keizer Karel V, die Margrieten neve was,
dien kostelijken pand aan de Annuntiaden, op 6
Fedruarij 1531, en daarbij deed hij nog eene alahasten tombe zetten in de kerke van 't klooster, om
erin, naar behooren, 't herte zijner nooit volprezen
moeie te bewaren.
In 1578, sloegen de Geuzen dit graf aan stukken,
gelukkiglijk hadden de religieusen Margrieten herte
in veiligheid gesteld, anders ware 't ongetwijfeld
verbrand geworden. Die kostelijke pand wierd met
de zelve zorge en even veel eerbied bewaard in 't nieuw
convent, en, in 't jaar 1714, deden de Annunciaden,
ten dien opzichte, eene marbelen tombe waken,
Welke zij binnen den choor zetten van hunne kerke,
in eene beeldstede al den kant can't Evangelie. Van
vooren op die tombe stond er als volgt
« In 't jaer 4531, door Keyser Carolus Quintus
is dese sepulture in schoon albaster-forme gestelt.
In 't jaer 4578 is de zelve in de rebellie gedestrueert en geheel te Heller gevelt.
In 't jaer 1714, door de religieusen van het clooster is deer tegenwoordige forme erstelt.
Wy bidden u, Jesus en Maria, bewaert ons Derck
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en clooster voor alle ongeluck en viands gewelt. »

Van boven op de tombe zat Margriete van Oostenrijk neOrgeknield voor Onze Lieve Vrouwe, en
bachten haar stond Sinte Margriete, hare patroonesse,
met eenige engelkens die hare wapens droegen, als
ook diversche zinnebeelden betrekkelijk hare deugden. 't Achterste van de beeldstede was gedeeltelijk
met glas bekleed, waardoor men een herte beseffen
kon dat op den muur geschilderd was. Juist bachten
dat geschildere herte, rustle 't wezentlijk herte van
Margriete, besloteu in twee schrijnkens, 't eene een
looden en 't ander van eeken bout. Door 't glas was
't volgende opschrift te lezen ;
d Hier rust het edel herte der aldercloorlugtigste
artshertoginne van Oostenryck, vrauw Margar eta,
infante van den onverwinnelycken keyser Maximiliaen
ende vrauw Marie van Bourgondien sine gemaelinne,
fondatersse van dit clooster der Annunciaten in Brugghe, nichte van de Li . Joanna koninginne van Vranckryck , ende fondatersse van de H . Order der A 1111 on ciatie ,
weduwe van den prins van Spanien, ende van den
hertoghe van Savoien, regente deser Nederlanden,
moeye van sync keyserlycke Majesteyt Carolus V ,
welcken dit herte in 't jaer 9534, den 6 February gegeven heeft tot cone salighe memorie. Recuiescat in
pace. ^

Na de afschaffinge der An nun ciaden, en vooraleer
men kerke en klooster ging verkoopen, wierd er
van wege keizer Joseph II, bevolen aan zijne Hoogweerdigheid Felix Guhelmus Brenart, Bisschop van
Brugge, dit herte te vervoeren naar de Kathedrale
van Sint Donaas. Ingevolge dit bevel, begaf Zijue
Hoogweerdigheid hem, 27 December 1785, naar 't
klooster der Annnnciaden, haalde 't herte van Margriete van Oostenrijk nit de beeldstee waarin het
berustende was, en erkende de echtheid ervan, ter
presentie van de weledele Heereri Franciscus Xaverills Simon, schout der stall Brugge, Robrecht
Coppieters, Burgmeester van Schepenen, en Paul
Marechal de Bompre, toeziender van 't afgeschafte
klooster der Annunciaden. Ten zelven dage wierd
dit herte, zonder ceremonie, gedregen riaar Sint
Donaas, en geplaatst in den grafkelder der Bisschoppen vat Brugge, order den hoogen autaar, nevens
't herte van Philips den Goode, hertog van Bourgonjen en Grave van Vlaanderen, alsmede oud
grootvader van Margriete van Oostenaijk. Wat er
van die twee herten geworden is, tijdens 't afbreken
der Kathedrale van Sint Donaas, in 1799, is iets dat
ik niet en hebbe kunnen achterhalen en nogtans
geheel geerne zoude weten, ja, ben er naar gevraagd
geweest door mijnheer Lory van Dijon in Vrankrijk,
die eilaas in 't gedacht verkeert dat onze schoone
kathedrale nog is staande gebleven. Ha! hij mocht wel

zijn hoofd ontdekken en peizen waar hij op terdt hij,
die heden onder de boomen over den burg gaat te
Brugge, want waarlijk daar is 't eene heilige plaatse
de reliquien van groote manner ende vrouwen liggen daar met den eertijds gewijden grond gemengeld en vertreden.
Daar en is misschien in de kunste Been stuk dat
meer behandeld wierd, als Onze Lieve Vrouwe Boodschap; men vindt er overal verbeeldingen van : op de
ivoiren deksels der messeboeken; op den voet van
kelken en heilige vaten, in smeltglas- of emaz/versier;
op de casufels en Choorkappen, in prachtige handschriften, op panneelen van autaartafels, vensters,
muren van kerken, in een woord overal.
Gewoonlijk is Onze Lieve Vrouwe geknield op
een bidbankske, 't Welke somtijds op monsters rust,
gelijk op de luiktafel van Pieter Pourbus op de Academie te Brugge. De Engel staat voor de Heilige
Maged, of doze moet hear een weinig ommekeeren;
tusschen hen beide staat eene blomvase met bloeiender lelie daarin, en boven den Heiligen Geest onder
de gedaante van eene duive, die stralen op de Heilige
Maged schiet, aldus de woorden van 't heilig Evangelie goedmakende : « de Heilige Geest zal over u
komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. »
In Onze Lieve Vrouwe kerke hangt er een
schoon luikend Boodschapschilderijtje bij den biechtstoel van den Z. E. Heer deken; in Sint Gillis, in de
voorkerke Noord, hangt de groote schilderije van
Pieter Pourbus, en op de buitenluiken de Boodschap;
te Gent in Sint Baafs eene dergelijke luiktafel van
Jan van Eyck; men zou schaars eene kerke vinden
zonder Boodschap! De gelukzalige Angelico da Fiesole en Fra (broeder) Bartholomeo en lieten de Boodschap ook niet onaangeroerd, en 't wordt verteld
van Fra Bartholomeo te Florencien dat hij, vooraleer
zijne Boodschap te volenden, gratie en Licht van den
Heere afgesmeekt hadde, maar dat hij, eindelijk
f enden gebeden en t' enden gevrocht, zijn penseel
met droefheid had later vallen en in eenen zwaren
slaap gezonken lag; ja maar, als hij wakker wierd
was een engel uit den . hemel het hoofd der zoete
Maagd komen opschilderen, en zoo schoone, dat de
schilder zelve voor de schilderije op zijne knien
viel en ze Lange bleef aanschouwen zonder de oogen
ervan te kunnen weg trekker.
De Aartsengel Sint Gabriel draagt meest altijd
in de verbeeldinge van de Boodschap het priesterlijk
gewaad : de albe en de stole, of somtijds de diakendalmatike of de choorkappe ; dikwijls houdt hij ook
eene lelie in der hand, die de zuiverheid bediedt.
Voor de XVe eeuwe vindt men de lelie meest in

't midden van 't tafereel in eene blomvase staan op
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den grond, en dan draagt de Engel eenen gouden
staf die met eene wapenlelie bekroond is.
Het beeld van de miraculeuse 0. L. Vrouwe ter
Engelen, gezeid van Portiuncula, waar Sint Franciscus zijnen vermaarden aflaat verkreeg, is eene Boodschapschilderije in dezer voorgaander voegen.
Daar zijn verschillige ridderorders, eigene en
familienamen van de Annuntiatie.
DIJSENDAG, 26.
WOENSDAG, 27.
DONDERNAG, 28. «In den zelven tijd de Princesse
Marye van Bourgonjen en liet haar niet geraden
noch regieren, alzoo zij wel schuldig was van doene
"mar zij liep menig werven spelen op 't ijs, met
schaverdinen ende met schrikschoen, tusschen der
Gentpoorte ende der Kruispoorte, up de meerschen,
ende zij viel dikwijls menigen kwaden val, alzoo
dat spel in heeft, ende hare jonkvrouwen hadden
zeer groote genoegte met haar, te dien tijd gedurende.
Item, omtrent den vastenavond, de Princesse reed
spelen met heuren state, ende haar peord subbelde,
zoo dat zij viel van den peerde, daar zij hour mede
kwetste, rnaar zij sloes 't al van monde, ende en
Wilde er niet of gezeid hebben, heur blijder gelatende
als zij te moede en was. Niet jegenstaande, de voorzeide val wierd apostumerende zeer periculeuselijk,
alzoo dat zij korts daarna ziek wierd ende viel te
bedde. Item, de Princesse Marye wierd zoo zeere
met ziekten bevangen, als dat men op den 27sten
dag van Maarte eene generale processie droeg ten
chartreusen, buiten Brugge, daar men het Heilig
Bloed mede droeg, ende den fiertere van Sint Donaas.
_Haar het geliefde den almeugenden God dat Marye,
onze Princesse up den zelven 27sten dag van Maarte
anno 1481 verschied van dezer wereld, omtrent den
Hoene; waaromme dat men in 't hof van den Prince
en al de stede van Brugge deure onsprekelijke rouwe
bedrijven zag. Ende men liet ze bloot liggen up eene
bedstede, twee dagen lang, zoo dat elk die Wilde
mochte gaan zien. Ende t'enden den twee dagen
wierd zij gebalsemd ende in een looden vat geleid.
Ende in al de prochiekerken van Brugge luidde men
veel endeklokken. Ende bovendien, zoo klopte men
's nuchtens, 's noens, en 's navonds, tot dat zij
begraven was, met rouwigen geluide.
VRIJDAG, 29.
ZATERDAG, 30.
D

.............

UITSTAP IN DE WARANDE
DE PESTVOGEL

Korts na de onlangs verleden cholera is er tot
verscheidene reizen eene vlucht van pestvogels over
Vlaanderen komen gevlogen, waarvan er een groot
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petal geschoten of gevangen zijn geweest, waar hier
waar daar, en, oni de zeldzaanTheid van hun verschijnen, bewaard gebleven. Ik heb twee van die
vogels ge7ien, en eenen, nauwkeuriglijk nagepoetst,
mij doen in 't rood koper zetten, om prente daarvan te
kunnen toogen rond den Heerd.

1

Hetgeen den pestvogel van alle andere vogels
onderscheidt is het uitloopen van twee drie zijner
pennen in elke vlerke, op onbepluimde topkens, die
blinken zoo rood als of ze van spaansch brievenlak
waren; als wanneer de vlerke toeligt die pennen vallen over malkaar en die roode boutjes toogen toen
gelijk eene gloeiende striepe van weOrkanten 't lijf,
dat treffelijk om zien is. De reste van de kleedinge
des pestvogels is wijnachtig aschgrouw, en allerfijnst onder de hand, waarom hij in Zweden SidenSwantz, dat is zijden steers, heet. De pestvogel is bijkans gelijk eene spreeuwe van grooten en gedaante,
hij is wonderlijk dwaas, eet al dat hij krijgen kan,
liefst van al druiven; daarom zeggen de Grieksche
vogelvangers er Ampelis tegen, of wijngaardvogel,
en hij roept altijd maar : Tsi tsi ri, tsi tsi ri. \Vat zijn
pestvogelschap aangaat, dat schrijft hem het yolk toe
ten onrechte; de laatste maal dat hij in Vlaanderen
verschenen is ten minsten is hij juist te late gekomen,
om de peste aan te kondigen, te weten als de peste of
cholera gedaen was.
De pestvogels, — geleerde name : Bombycilla
garrulus, taterende vliegenstekker — is in Bohemien, Japan, Noord-America en nog andere streken
zoo gemeene als hier de musschen, en van daar
komt hij, onder zekere omstandigheden waarvan
God alleen 't secreet wijs is, al te wets Haar hier geG. G.
doold of gedeserteerd.
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Ha! verre van ons, en gelukkiglijk uit onze
oogen, lag er misschien toen zoo menige stede, op
haren uitgestrekten steenhoop te zuchten en te zweeten, in 't gebroel van de onverkoelde zonne; menige
hooveerdige schouwe spoof zwarten rook in 't aangezichte des Hemels, menig werkhuis daverde onder
't ontzaggelijk krampen en zuchten van den in 't vier
gebonden liggenden darnpreus, en joelde jammerlijk
van de schijverende raders, van de ronkende riemen,
van 't gezwets, 't geklaag, 't gelach, 't gelluit en, —
God vergeve hun ! — 't gevloek van eenen samenroerenden menschenzwerm; menig krielende strate liep
vol lieden, wier oogen, wier tale, wier asem, wier
haastige slap, niet anders uit en gaf als zucht, brandende zucht, naar een ontbrekende dingen, nooit
achterhaald of seffens weh ontvlogen; en wij, —
lof zij den Heere! — wij wandelden sprakeloos in
't midden van ons dierbaar Vlaanderland, wij, van
niemand gezien of 't en is van God en zijne eigene
landslieden, — ja, lof zij den Heere! — wij waren
en wij voelden ons gelukkig, en we droegen een lijk!
De strate ging al winkelen voort en wij gingen
al wenden erachter, schouwende al te mats naar eene
sterre, die, daar vO6r ons, boven op den Kerktorre
zat te blinken, gedoken nu en dan in de kruine der
boomen.
Zoo pinkelt de avondsterre, als de koeien naar
huis komen, traagzaam en dragende aan de melk
die zij, gewonnen in de weiden, goedaardig en
vreedzaam naar huis brengen.
Wij gingen en volgden den hane op den klokLorre, die nu op onze rechter hand, dan op onze
stinker hand uitkeek, tangs den keerenden wendenden K erkwegel .
Eindelijk na dikwijls verpalmd te hebben aan
het stoffelijk overblijfsel, dat, hoe Licht het ook was,
toch hoe lamer hoe lastiger wierd om dragen,
gerochten wij op de bred strate, en daar, na een
kleene pooze rustens, roes hij tot boven onze hoofden,
hij, die de nederigste van ons alien geweest was, en
wij droegen hem op onze schouders. Zijn blanke en
blauwe lijkgewaad sloes in den wind, en waaide
rondorn ons, gelijk weleer zijne goede voorbeelden,
of, godvruchtig hielden wij 't in onze handen, ten
teeken van getrouwigheid, en verborgen er onze
tranen in, gebogen als wij gingen, onder den heiligen
last.
Slap.... Slap.... Stap.... klonk het over de
steenen, als een droevige maatslag, bij 't snikken en
't weenen van de Moeder, het helder geklaag van de
Zuster, en het pijnlijk gesteen van den Broeder des
overledene : den Broeder, die meer gedwongen en

in grooter Hood als wij, weenen moest en niet weenen en kon
Ha! beklaagt hem, die gevangen
Onder 't we en van depijn,
Niet en kan een trane ontvangen,
Weenen, engelukki.: zijn!
Arme schaap! hoe moest he' lijden
Door end door zijn herte snijden,
Daar het bleef in ! arennood
Van de bittre vrucht ontbloot!
Tranen, bittre vrucht des lijdens,
Drank die 't smachtend herte laaft,
Zaad der vreugde en des N erblijdens,
Die God zell verlichting gaaft,
Toen, nog wandlende op de wereld,
Menige uur, Zijne oog, bepereld
En met droefheid overlaãn,
Stortte aanbiddelijk getraan.
Tranen, als bij noenestonde
't Blusschend reegnen op het kruid,
Als deperel die de wonde
Desgekwesten pijnbooms sink,
Als de frissche navondkoeite
Na de heete zomerzoelte,
Zoeter, ja, veel zoeter nog,
ijittre
b tranen, toch!
Zijt g,
Dank! o Heere. die me ontsloten
Hebt de bronne van 't getraan,
Die 'k zoo dikwijls heb genoten,
Heemlijk er naar toe gegaan :
moet het krimpend alsemdrinken
Friend of viand mij nog schinken,
Geeft mij
anders niet, o neen!
,
Geeft mij dat ik tranen ween'.
Stroom van droefheid, eedle tranen;
Bittre beken des geweens,
Hoe kunt gij den weg toch banen
Ter vertroosting? Wat gemeens
Hebt gij, druppelen van de smerte,
Met den honingdauw des herten?
Waarom, als ik lijden moet,
Zijt gij, tranen, toch zoo zoet?
God zijn wegen zijn verholen,
Als Hi'j zalfkruid wassen doet
Naar de slange zit verscholen
Die den wandiaar bijten moet :
Dank aan Hem,
aan Wien 't bekend is
Of er mate in onze ellende is,
Dank aan die 't geween daarvan
Met het weenen troosten kan!

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
In numero 46, van Zondag laatst, bladz. 123,
l e col., staet er: Sedert den 12 Mei 1683, — 't moet
sedert den 12 Mei 1863 zijn.
De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock— en Steendrukkers, Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEBELIJKS

N° 18

TWEEDE JAAR
11•■111•11.,VINIMPTOINIMIAMMIII

DAGWIJZER

31. Lietare Jerusalem, vierde zondag
in den vaster, vierde voor Paaschen, Half-vaster,
Roozenzondag, enz. Leest het 4 e jaar, bladz. 113.
De Roomsche keizer Sextus Varius hadde in
't Oosten van Roomer eenen schooner grooten hof,
en Heliogabalus bouwde er schoone paleizen in, ten
dienste van zijne afschuwelijke ontuchtigheid; order
andere het Sessorium, of zitkasteel bouwde hij daar,
waar naderhand Alexander Severus woonde, en de
keizerinne Sinte Helena, geboortig van York in Engeland. Als Constantijn , Sinte Helena's keizerlijkezoon,
door het teeken des heilig Kruis zijne vijanden
overwonnen hadde wierd de keizerinne begerig om
het ware Kruis Christi te vinden en te vereeren,
en zij veitrok daartoe naar Jerusalem in 't heilig
land. Als ze terug kwam zoo had zij inderdaad het
heilig Kruis gevonden, en zij had er een derde deel
ZONDAG,

30 MAARTE 1867
AINE11111.

van meè, in drie stukken in eene groote zilveren kiste
liggen, te samen met een geheel schip aarde van den
Calvarieberg; ecnen navel waarmèe Christus aan 't
kruis was genageld geweest; twee doorns van de
doornen kroone; den vinger van Sint Thomas, dien hij
in de zijde Christi gesteken had, en het opschrift van
het heilig Kruis. Dat was wel de moeite weerd om
daar eene kerke vooren te bouwen en eene konings
kerke of basilica bovendien. Zoo Constantijn liet
Helena zijne moeder, op Naar verzoek, hear paleis
verbouwen in eene kerke die nog staat en genoemd
wordt in 't Italiaansch Santa Croce in Gerusalemme,
of, Sinte Kruis in Jerusalem. Die schoone en groote
kerke wordt bediend door de Cistersienses, zoo
men te Brugge zou zeggen : de Duneheeren, en
die Roomsche Duneheeren hebbben van dage,
volgens den Roomschen ^ issaal, of hadden toch
eertijds op vandage de eere van Zijne Heiligheid
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den Paus in hunne kerke te ontvangen. Daar staat
voor den Introitus van de Lcetare Misse : Statio ad
S. Crucem, in Jerusalem, dat is te zeggen : De Paus
houdt zijne static te Sint Kruis in Jerusalem; te weten,
zoo de pastor nu aan den eenen dan aan den anderen
antaar van zijne kerke Misse doet, en uit het sacristie of gerwekamer daar naartoe trekt, zoo placht
de Paus eertijds ook naar eene van zijne zeven
hoofdkerken te gaan, op elken zondag van den vasten; men haalde hem processiewijs uit zijn paleis,
en als de Misse gedaan was zoo deed men hem weeweerom uitgeleed te huizewaard. Zoo zal de Bisschop van Brugge ook static houden in de kruisdagen,
den 27 Mei aanstaande te Sinte Anne, den 28 te
Sint Gillis, den 29 te Sint Jacobs, en dit kan dienen
om eenen keer wel en voor goed de beteekenisse
van den Introitus te verstaan. Beeldt u in hoe schoon
dat moest zijn als de pauselijke processie t'enden de
Sinte Kruis strafe, via di Santa Croce kwam, te Roomen, en te samen met die lance en wit gehabijtde
paters van Cistercien de kerke binnen trok, al zingen
a Lcetare Jerusalem, verblijdt u Jerusalem, ende gijlieden houdt al te samen bijeenkomste die ze bemint;
verblijdt u met blijdschappen, al die in 't verdriet
gezeten hebt, opdat gij moget opspringen ende verzadigd zijn uit de borsten haarder vertroostinge.
Y

Ik verblijdde mij wanneer ze mij zeiden :'
In het huis des Heeren zullen wij binnen gaan.
Onze voeten die zijn staande
In uwe voorhoven, Jerusalem!
Jerusalem, gij zijt gebouwd als eene stad,
Wier huizen al aan malkander houden;
Daar komen immers de stammen des Heeren,
— 't Is 't wetgebruik in Israel
Om te gebenediden den name des Heeren !
Daar staan trouwens de rechterstoelen
Der rechteren van 't huis Davids.
Vraagt Jerusalem naar den vrede,
En zegt : Overvloed voor al die u lief heeft !
Daar zij vrede binnen uwen voormuur :
Al dat gij wenscht, 't kome in uwe torens!
Om mijner broederen en om mijns naasten wille
Ben ik vrede u toewenschende.
En, omdat in u het huis ons Heeren staat.
Zoo zoeke ik uwe welvarendheid.
Glorie zij den Vader elide den Zone
Ende den Heiligen Geest!
Gelijk het was in den beginne, en nu en altijd,
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
En daarop riep al 't yolk : Kyrie eleison., Christe
I

Ps. 121.

eleison! en de Misse begon, en dat was 't einde van
den blijden introitus ofte den ingang in de Roomsche
Basilica van Jerusalem.
En die gewijde rooze op den autaar, binst die
Misse, hoe wonderlijk en komt zij niet passe in deze
omstandigheid! Heur gouden herte vol kostelijken
geur, — Leest het l e jaar bl. 414 — dat is Christus,
zij zelve beteekent de Rosa mystics, de mysterie
rooze, Maria, maar die is ook immers de toren van
David, Tunis Davidica, bet gulden huis, Domus
«urea, en de Janus cceli, de poorte en de poortierige
van de hemelsche stad Jerusalem, die door die rooze
verbeeld wordt.
Gij ziet hoe nabij malkaar Rooze- en Roozenkrans-Zondag _komen, en hoe de Kerke op dezen
blijden rustdag haar verterkt, om zoo te spreken,
met den aangenamen geur der blijde mysterien van.
Jesus en Maria, om Zondag aanstaande, Passie Zondag, heuren grootschen Gloria Patri, te zwijgen,
heure beelden te dekken, en Pange lingua te zingen
met Staba mater.
Ondertusschen, last ons ons met roozen kroonen,
eer zij.... in de doornen verwisseld worden van de
kroone Christi.
God schlep de rooze, de mensch gaf ze eenen
name, Salomon alleene, onder de ingegeven schrijvers, schrijft ervan, de Heilige Kerke aanveerdt ze
onder heure wonderlijkste zinnebeelden, en de
samenleving die de kerke groot gekweekt heeft
vlecht er de wonderlijkste legenden van.
De rooze, gelijk ze God geschapen heeft, is de
vijfbladerige, enkele rooze, zoo ze Tangs de grachten
groeit, vrucht dragende in wonderschoone coraalbeiers, die zelfs eetbaar zijn en voortzetten; 't gebeurt
dat die rooze, gelijk andere schepselen, misgroeit,
te weten dat de vruchtbaarmakende stofdraadtjes
bloeisels of bloeien worden : 't is die onvruchtbare
verbasteringe, die, onder den name van dobbele
rooze, voortgezet wordt, door enten, afzetten, aanzetten enz., en die men overal prijst en met reden
groot acht om hare onvruchtbare en verbasterde
schoonheid.
Rhodon, rhoO, rosa komen overeen in beteekenisse gelijk vloeien, bloeien, bloed en bloeme of
blomme, te weten in de grondbeteekenisse van luchtof waterbeweginge, en ik vermeene zeker te zijn dat
rosa, in 't latijn, rhoda of rhodon in 't grieksch, rooze
in 't vlaamsch, en blomme, bloeie, bloeseme, bloeien
bij ons zoo veel te zeggen is als rieken, reuk geven.
a Daar bloeit hier iemand! D is de gemeene uitroep
als men in 't gezelschap bij der reuke geware wordt
dat er stoffe aan 't veuzen of aan 't verbloeien is, zoo
men zegt : dus zou de rooze van geheel den Roomschen, Griekschen en Duitschen kant van 't mensch-
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dom den name ontvangen hebben van de bloeiende,
dat is de geurige, de welriekende, of de blomme bij
uitnemendheid, de koninginne alle y blommen.
Salomon in den boek der wijsheid spreekt van
de roozen waarmee de wellustigen a hun hoofd
wenschen te kroonen, eer zij verslokeren; in den
bock ecclesiasticus zegt de Wijsheid: « Als den palmboom ben ik verhoogd in Cades, ende als de plantinge
der roozen in Jericho; » en verder : « Geeft mij gehoor ende maakt vrucht als eene rooze, geplant op
de rivieren der wateren; » en van Simoen Onas zone
Dat hij blonk als eene roozeblomme in de meidagen. »
Als beste reuke en schoonste blomme bediedt
de rooze de refine liefde, het beste genot des herten,
en daarom past de heilige Kerke de rooze toe aan de
moeder schooner liefden, Maria, aan wien zij al de
texten toeschrijft die hooger uit de schrifture aangehaald staan; om deze reden en om de gewonelijke
bloedverwe der roozen beteekent de rooze die liefde
die hear bloed voor den naasten geeft, — grootere
liefde en heeft niemancl! — en zoo bediedt zij Christus en zijn leer wit gekleeder martelaren. 't Kruis
met roozen beteekent het Kruis en het dierbaar Blood
Christi, en de vijf bladeren der rooze zijn zijne vijf
wonden, zoo Sint Bernardus zegt. De verdere bediedenisse van de rooze moot gij op Roozenkranszondag
vernemen, te weten : l e jaar, bladz. 351-2. Maria
die van 't kind Jesus eene rooze ontvangt, of hem
eene geeft is het schoonste beeld van kinderlijke en
moederlijke liefde dat men denken kan.
Daar viel een dreupel bloed van Christus in het
most, en 't wierd de mostrooze, zegt de legende; en
mocht de naaste mostrooze die gij ziet u Christus
dierbaar bloed indachtig maken, en 'tgene hij er miée
gekocht en betaald heeft, ik zou blijde zijn. Sinte
Maria Magdalena weende zoodanig en zoo lange dat
de roo roozen wit wierden, en sedert dien is 't dat ze
Madeleene roozen heeten; ook iets dat gij wel onthouden moogt, immers dat zij met leedwezen heure
zonden uitgeweend heeft is de waarheid, 't ander is
de blomme van de waarheid. De wine roozen die
Abel rond zijnen autaar geplant hadde veranderden
in roode, als er uit der hand Cains zijn onschuldig
bloed op viel, vertellen de oosterlingen, ofte wel
Den eersten keer dat Eva om heure zonde schaamrood
wierd bleusden de Witte roozen ook, en ze bleeven
rood. Sinte Elisabeth van Hungarien, Sinte Casilda
van Toledo, en Sinte Rosa van Viterbo droegen bedekt
den armor hunnen nooddruft : nieuwsgierige wilder
weten wat zij droegen, gingen ze onbeschoft aan,
keeken, en vonden eenen pander of eenen schoot vol
roozen. Men ging te Bethlehem eene onschuldige
maagd als plichtig aan onzuiverheid in drooge doorD
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nen brander, maar, van als men de doornen ontstak
sloeg er eene macht van roozen uit, en 't vier was
dood. Sinte Dorothea draagt eenen korf vol roozen;
Sinte Rosalia van Palermo eene roozenkroone om
hour hoofd; en roozen zijn wederom het kenteeken
van de schoonste rooze uit den schoonsten hof des
werelds, Sinte Rosa, van Lima in Peru.
't En kwame geen ende aan moest ik nu nog
spreken van plant- familie- ziekte- en plaatsnamen
van Roozeboom, Roozemond, Roozebeke, roozetin,
roozewater, de rooze zalve, en van nog meer andere
diergelijken, waar ik voor als nu eene spelle bij stoke,
wenschende nogtans te weten of er mij niemand den
uitleg en zou kunnen bezorgen van den bekoorlijken
name dier strate ginder, —Roozendale zegt men, —
in de omstreken van Sint Jacobs.
APRIL, leest het l e jaar bladz. 139.
MAENDAG, 1.

2. Sint Franciscus de Paula, 1508.
- Item up den 2 dag van April, up eenen dijsen.dag in de goede woke, zoo droeg men 't doode
lichaam van Mervrouwe van Bourgonjen, Marye,
wijlend onzer Princesse, in de kerke van Onzer
Vrouwen in Brugge, met schoonder ordonancie. De
prelaten en die van Brugge deden vele Wasson toortsen dragon met der wapenen van Brugge voor henlieden, ende die van den Vrijen eons gelijks. Item,
daarna kwamen 100 arme lieden ende 50, al nieuwe
verkleed in zwarte habiten ende met rouwkaproenen,
elk met een barnende l toortse in de hand, van vier
ponder, verwapend met der wapene van den Prince,
en van der Princesse, van gelijke in malkanderen
gedeeld, ende elk persoon hadde een schildekin voor
zijne borst van der zelver wapene. Item, voor 't lijk
gingen 12 heraulten,verkleed met torniceelen 2 van der
wapene, en de vier achterste gingen versloofd 3 . Ende
omtrent den lijke zoo gingen vele heeren, ende daar
waren vier edele manner die het spankleed droegen
boven den lijke, ende het kleed was te lijkewaerd
gulden laken, ende boven van zwarten fluweele.Voorts
zoo lag op 't lijk een rood gulden laken met een
kruise van wit laken van damast, ende de boorden
waren van zwarten fluweele, ende op 't lijk lag een
gulden hoed' met peerlen ende gesteenten versierd,
gelijk zulk eener princesse toebehoort. Ende het lijk
was gedregen neffens der eerde, alzoo men groote
edele manner ende vrouwen is gecostumeerd van
dragene. Item, naast den lijke volgde de hertoge
Maximiliaan, met eene lange zwarte huike 5 , ende geDIJSENDAG,

4

1 Brandende.
gelijk die der subdiakens.
2 Tunicellen, wapenrokken,
3 Met eenen sloof, sloef, of zwart overkleed aan.
4 Krans, kroone,
5 Huive, koove, rouwmantel.
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sloofd met eenen rouwkaproen. Daarna kwamen
nog vijf groote heeren, die van haren bloede waren,
al gesloofd als vooren; daarna kwamen drie edele
vrouwen, in bonte zwarte mantels, ende met rouwkaproenen, ook gevoederd, de eene na de andere,
ende elk van den vrouwen was geleed van eenen
edelen man. Ende na henlieden_ volgden nog vele
edele vrouwen en jonkvrouwen, met zwarte gekleed,
gewimpeld' met lijnen hoofdkleederen, omtrent haarlieder hootd. Item 's anderdags, up den schortelklokke
woensdag 2 , ging de Prince ter kerke van Onzer Vrouwen; ende in den choor stond gemaakt een huizekin
daarup dat stonden eene groote menigte van barnende keersen. Ende de choor was al behangen met
zwarten lakene, ende boven, onder de reeze 5 een zwart
fluweelen lakene, rondomme met der wapene van
den Prince ende van der Princesse, ende de reezen
waren rondom de kerke al viii wassen keersen, barnende, 't welke was zeer eerlijk gedaan maar cornpasselijk om zien. Ende de vow zeide Princesse was
begraven voor den hoogen autaar, in een school'
graf, al nieuwe daertoe gemaekt ende gevauteerd,
en binnen versierd met schoone schilderije, over
welke sepulture eene schoone kostelijke tombe naderhand gemaekt wierd. Ende het kleed dat men up haar
leidde als men ze ter eerden droeg, dat leidde men
fallen hoogtijde up de voorzeide tombe, en om dagclijks daerop te leggen was gemaekt een kleed van
zwarten lakene, met een kruis van Witten saline. )
Die tombe staat nu nog in Lanchals kapelle,
nadien dat de Franschen, in de jaren 90, het heilig
gebeente van Maria van Bourgonjen, met andere
brake, in de kelders onder den choor geworpen
hebben, en 't lood van hare kiste mèe genomen!
WOEINSDAG, 3.
DONDERDAG, 4. Sint Isidor; bisschop van Sevilja
en kerkleeraar.
VRIJDAG, 5. De gelukzalige Juliana, Priorinne
van Cornelisberg of Mont Cornillon, bij Luik.
Op 't ende van de jaren 1100, hadde men dicht
bij de stad Luik, aen den voet van den Cornelisberg,
een gasthuis met een klooster daernevens opgerecht;
't gasthuis of Lazarije was voornamentlijk om de
zieken te herbergen, die uit het 't Heilig Land met
de melaatscheid weèrekeerden, en vervolgens buiten
stad moesten blijven. 't Klooster was in tweên verdeeld; al den eenen kant woonden er broeders, al
den anderen kant zusters, bestierd door eene priorinne. Broeders en zusters pasten te fader de zieken
op en stonden te samen onder 't gebied van eenen
algemeenen oversten, die den titel droeg van prior.
Nu, in 't jaar 1193, wierd er te Retinue, een dorpI Gevoileerd, met voilen aan, zeggen ze nu! — 2 Schorst de
klokke, woenscl. in de god-weke. — 5 Balke, lang keerserek.

ken twee wren gaans van Luik, een kind geboren
dat in 't heilig doopsel den name van Juliana kreeg;
it hadde 't ongeluk, als 't nog maar vijf jaar oud en
was, van zijne brave ouders, Hendrik en Frescinda
te verliezen, en Juliana 's voogd besteedde ze, samen
met hare zuster, bij de religieusen van Cornelisberg, om aldaar in deugd en geleerdheid opgekweekt
te warden. De levenswijze van die fraaie zusterkens,
die alleenelijk bezorgd waren om God en hunnen
evenmensch te dienen, beviel Juliana zoo wel, dat
zij, nauwelijks vijftien jaar oud, met blijdschap 't
religions habijt ontving.
Van jongs of bemerkte men in Juliana eene nitnemende devotie tot het aanbiddelijk Sacrament des
Autaars, en dit en is niet te verwonderen, terwijI zij
van Gods wegen bestemd was om de instellinge te
bewerken van eenen bijzonderen feestdag ter eere
van dit hoogweerdig Sacrament. Op zekeren Jag dat
zij aan t bidden was, hadde zij een visioen; zij zag
de holder voile mane, met eene donkere striepe
dweers door haar midden ! Niet wetende wat dit
mochte bedieden, gaf Juliana de zake te kennen aan
hare oversten, alsook aan sommige van hare medezusters, en eenige andere verstandige persoonen, die
eenpariglijk van gedacht waren dat dit visioen anders
niet en was als een bedriegelijke drown, dien zij
moest trachten uit haar hoofd te stoker. Juliana deed
haar uiterste beste om dien raad te volgen, maar 't
was verloren : waar zij keerde of wendde, altijd die
blinkende mane, met die duistere striepe daarin !
Overtuigd dat er daar iets bovennaturelijks moest
onder schuilen, ging zij aan 't bidden en aan 't vasten, om van den Heere uitleg van dit visioen te
bekomen.
Als 't nu twee jaar lang geduurd hadde, hoorde
Juliana eenen keer eene inwendige stemme, die haar
zei dat die mane, een afbeeldsel was van de strijdPnde
Kerke, en dat die donkere striepe beteekende dat er
iets in die Kerke ontbrak, te weten de feestdag van
't allerheiligste Sacrament des Autaars; en dat zij
gekozen was om dien feestdag te doen instellen.
Hierdoor gerocht Juliana in de meeste verlegentheid
van de wereld, terwijl zij haar onbekwaam en onweerdig oordeelde om zulke groote zake aan te gaan.
Uit ootmoedigheid en dorst zij er aan niemand haar
herte over opener, en twintig jaar lang worstelde zij
alzoo tegen den Heere, altijd smeekende dat hij loch
eene andere en bolero als dat zij was zou verkozen
hebben; ondertusschen ook altijd inwendig vermaand en gepraamd zijnde om te doen wat God haar
oplei.
In 1230, wierd Juliana priorinne gekozen van
Cornelisberg, en Jan ten larger laatsten maakte zij
den uitleg kenbaar van haar visioen aan de gelukza-
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lige Eva, kluizenaresse te Luik, alsmede aan Isabella
de Fliry, geestelijke dochter, wonende te Hoei, die
beide beloofden van haar ter hulpe te kernel'. Na der
hand deed Juliana geheel de zake uiteen-aan eenen
deugdzamen en geleerden kaneunik van Sint Maartens te Luik, met name Johannes van Lausanne,
hem biddende dat hij, zonder haar te beklappen,
raad zou vragen wegens de instellinge van eenen
nieuwen feestdag ter eere van 't aanbidde!ijk Sacrament des Autaars. Om aan Juliana's verzoek te
voldoen, ging Johannes verschillige hooggeleerde
mannen te rade : Jacob Pantaleon, onder andere,
Aartsdiaken der Kathedrale van Luik, die later
bisschop wierd van Verdun, Patriarch vanJerusalem,
en Paus Urbanus IV; Pater Hugo, gezeid a sancto
charo, Provinciaal en Prior der Preekheeren te Luik,
naderhand Cardinaal en afgezant van den heiligen
Stoel ; Guido van Laone, bisschop van Kamerijk ;
den Cancelier der universiteit van Parijs, en meer
andere wijze en deugdrninnende persoonen, die, alles
rijpelijk onderzocht hebbende, het verklaarden ten
hoogsten betamelijk te zijn dat zulkdanige feestdag
ingesteld wierd, zoo tot dankbewijs jegens God, als
tot vermeerderinge van gcdvruchtigheid onder de
christenen.
Hierop verzocht Juliana eenen jongen brooder
van 't couvent van Cornelisberg een officie te willen
opstellen ter eere van 't heilig Sacrament, 't welk zij
zelve, als geheel ervaren in de latijnsche tale, zorgvuldig nazag en verbeterde. Eindelijk in 't jaar 1246,
na de zake te berde gebracht te hebben in eene
vergaderinge van de geleerdste en de godvruchtigste
priesters van zijn bisdom, gebood Lambrecht van
Torota, bisschop van Luik, dat men jaarlijks, op den
eersten Donderdag na de octave van Cinxen, eenen
plechiigen feestdag vieren zou ter eere van 't hoogweerdig Sacrament des Autaars, en hiertoe 't officie
bezigen dat bij Taste van Juliana verveerdigd was.
Nog bin,t het zelve jaar stierf Bis,chop Robrecht,
en in 4247, op 6 Junij, wierd de nieuwe feeste allereerst gevierd door de kaneuniken van Sint Maartens
te Luik. Later, te weten in 1264, stelde Paus
Urbanus IV den feestdag in van 't allerheiligste
Sacrament voor geheel de katholike wereld, en, als
eene kostbare gedenkenisse, zond hij de gelukzalige
Eva, die torn nog in 't Leven was, een afschrift van
de bulle der instellinge, als ook van 't officie van het
heilig Sacrament, dat de Engelhafte leeraar Sint
Thomas van Acquinen opgesteld had.
Zoo als 't gemeenelijk gaat, kwam Juliana vele
tegen om de wine van haar visioen en van de instellinge van den nieuwen feestdag; zij wierd beklapt en
besot, en zoo geweldig vervolgd dat zij haar klooster ontvluchten moest. Zij keerde weère, in 1240,
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met de verheffinge van Robrecht van Torota tot den
bisschoppelijken stool van Luik, maar ter nauwernood was die vrome en heilige kerkvoogd gestorven,
1246, of daar Borst een nieuw onweder los, en
Juliana moest weerom vluchten. Zij doolde van 't een
klooster naar 't ander, en eindelijk, door werken en
lijden afgemat, Qntsliep zij in den Heere, in 't couvent van Fosses, niet verre van Namen, op den 5
April 1258, den Vrijdag na beloken Paesschen, oud
zijnde 66 jaren. Hare heilige overblijfsels wierden
vervoerd naar de abdije van Vi pers, in Brabant,
alsdan onder 't bisdom van Luik, en ter aarde besteld
achter den hoogen autaar. Op 7 Augusti 1672, ontving de abdije van Sint Salvators, te Antwerpen, een
Joel dier reliquien, Welke na de afschaffinge der
abdije gejond zijn geweest aan de prochiekerke van
Sint Andries binnen de zelve stad, waar zij thans
nog berusten. Op hun aanhoudende verzoek, kreegen
de kaneuniken der collegiale van Sint Maartens, te
Luik, in 't jaar 1746, op 29 Januarij, eenige stukskens van die reliquien, uit harden van den weleerweerden pater Joseph De Pester, abt van Sint
Salvators; ze blijven nog altijd bewaard in de evenocrenoemde Sint Maartens kerke.
Uit eerbied voor 't heilig Sacrament beloven
sommige ouders hunne dochters Juliana te hooter,
en 't is een goed gebruik, te meer omdat de andere
Juliana van Florentien (19 Junij), ook vermaard is
om hare devotie tot het heilig Sacrament. Juliana
moest ook in den dagwijzer staan, immers de mane,
die zij zag, maakt de maanden, regelt den tijd en den
almanach, of maandwijzer van de Kerke; het gebrek
dat Juliana aan de mane zag beteekende ook een
gebrek in den kerkelijken kalender of dagwijzer, dien
zij naast God heeft helper te recht stollen.
Op heden, verjaardag van 't overlijden der
gelukzalige Juliana, wordt hare feestdag gevierd in
't bisdom van Luik. Te Retinne, waar zij op de
wereld kwam, ligt er nu nog een voetweg, als ook
eene fonteine, die haren name draagt. Te Luik, waar
't klooster stond van Cornelisberg, wonen nu de
de Carmelitessen, en men ziet nog den choor van de
kapelle waar Juliana zoo dikwijls gebeden, en dat
wonderbaar visioen gezien heeft.
In 1846 vierde men te Luik, met buitengewone
plechtigheid, den zee honderdsten verjaardag of
jubile der instellinge van heilig Sacramentsdag, of
Corpus Christi. Al de gazetten van geheel 't land
hebben toen in 't lance en in 't bred gesproken van
die wonderschoone feesten, die veertien Jager Tang
duurden, te weten van 11 Junij, wezende heilig
Sacramentsdag, tot 25 der zelver maand.
In 4861, versierden ze de heilige Sacraments
kapelle, binnen de kathedrale van Sint Salvators, te
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Brugge, met twee allerkostelijkst geschilderde glasvensters, gemaakt door den vermaarden oudheidsen bouwkundigen heer M r Jan Bethune, van Gent.
Onder de heiligen die verbeeld staan in de venster,
al den kant van den Epistel, ziet men, in den hoek,
neffens Sint Norbert, de gelukzatige Juliana staan,
in 't kloosterhabijt, en met de mane boven haar
hoofd, ter indachtigheid van 't visioen waaraf ik u
hierboven gesproken hebbe.
Vele nog zou ik kunnen vertellen nopens de
feeste en 't broederschap van 't heilig Sacrament,
maar mij dunkt dat 't beter zal te passe komen op
den feestdag zelve van dit overgebenedijd mysterie,
en hierom zal ik uitscheeden, met den wensch dat al
mijne fraaie lezers ende lezeressen Juliana's devotie
tot het heilig lichaam ende blood Christi, al ware 't
maar van verre, zouden leeren navolgen.
ZATERDAG, 6.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE BEER

doms. « Bruin de beer, » zoo hij bij Reinaart de
Vos genaamd staat, meet eertijds hier gewoond ende
verkeerd hebben, ook vindt men in rotsen en kloven
zijne beenderen liggen, tot bewijs dat hij bij ons ook
zijnen gang had; uitsteekberden van herbergen en
oude volksgebruiken, ja, tot den beer van de Brugsche
loge toe, die het wapenteeken was van een gezelschap steekspeelders, bevestigen 't bewijs, en geven
ons reden om God te danken dat wij nu maar met
geschilderde of anders nagemaakte beren meer te doen
en hebben. De beer graaft zijn eigen, met zijne vreezelijke klauwen, een hol in de aarde, ofte wel, hij
woont in eenen holden boom; daar ligt hij 's winters
en slaapt bijkans nacht en dag, zuigende aan zijne
pooten, zegt het yolk, maar 'tis mis : hij leeft met de
lage seek die hij bij zomerdag onder zijne dichte
pelse heeft aangeleid.
De beer zijne achterpooten schijnen geschapen
voor den gang zoo de menschen gaan: ja, tot den
dans, den berendans, en zijn zij ook niet teenemaal
onveerdig; de voorpooten zijn uit der maters krachtig,
en zooveel ware voorbeelden vertelt men daarvan
dat ik bijkans zou gelooven 't gene die Zweed daar,
Mr Nilsson, vertelt, namelijk, dathij eenen beer heeft
zien een dood peerd uit het water halen en daarm'ée
over eenen gevallen boom eene diepe watergroeve
dweerschen, zoo 't op de pronto verbeeld staat. Daar
zijn beren van 700 pond zwaar, men vangt ze in
doodlagen, of doollagen zoo men zegt, en dat zijn
diepe putters met branken, loof, en eerde toegeleid,
waarover de beer gejaagd wordt en waarin hij
neèrstort en gevangen blijft. Het berenvleesch is
allerbeste voedsel. De beer is een gevaarlijk dier:
wanneer hij getergd is, komt hij los op die hem
aanvalt, vangt hem in zijne twee armors of liever
voorpooten, en duvet hem den asem uit het lijf,
zonder hem een hair van zijn hoofd te schenden..
Ja, 't is veel aangenamer een stuk van zijne sterke
schinkels te eten als anderszins met hem te doen te
hebben.
G. G.

XERKHOFBLOM MEN

Hier is het conterfeitsel van dien ouden eremijt,
die, zwaar van gang en sterk van spieren, sedert
Adams val een van de felste vijanden is des mensch-

Aldus kwamen wij, onder groeienden toeloop
van ingetogen nieuwsgierige christenen, tot nabij de
Kerke.
Welkom ! Welkom ! riepen de klokken in ruischenden zang, Welkom! Welkom! zongonze heilige
Moeder, toen zij hour kranke kind, op onze schouders gesteund, voor den laatsten keer zag aankomen;
geknield nevens het lijk, en met blooten hoofde,
ontvongen wij Heuren zegen, gesproken en bevat in
de perelende druppels van het wijwater; de lijkdeure
sloeg open, en zingende trokken wij binnen, tot waar
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wij stil hielden, en bleeven staan voor het heilig
Tabernakel des Heeren.
Mysterie !... Mysterie en diepe verholentheid
was al dat er nu verder nog ommeging.
Mysterie voor eerst, als van uit hunne graven
en weer levende geworden, daar te voorschijn kwam
heel de schrikbare aloudheid des Christendoms ! Job
vol wonden en zeeren; het gezalfde hoofd Davids met
asschen bestrooid der boetveerdigheid: de oude Kop ing Ezechias; Zacharias met wierookvat, en Paulus
met het zweerd, traden langzaam vooruit, stonden
stille en staal over de tombe te schouwen, tot dat elk,
op eenen loon die hem eigen was en nogtans klonk
lijk de stemme des Allerhoogsten, de droeve wisselk lachte aanging, ende kloeg:
Van het slijk daar we in geboren zijn,
Van het stof onzer eindelijke rustplaatse.
Van het blad daar de wind met speelt,
Van de blomme die uitkonit en vertordten ligt.
Van den draad dien de wever afsnijdt,
Van de wegvliegende schaduwe des levens.
Van de menigvuldige zonden der jonkheid,
Van de genezinge des vleeschs.
Van den half afgebroken levenswandel,
En van de opene deure des grafs, waaruit Job
eindelijk alleene bleef klagen : Miseremini! hebt medelijden toch met mij, gij die mijne vrienden zijt,
want de hand des Heeren heeft mij geraakt!
Ja, maar de slotsomme van de groote klachte
bleef nog ongeklaagd, en het schrikbare woord verviel nu op de heil:ge Kerke zelve. Een driemaal
gekroonde, driemaal gescepterde Priester verscheen,
en, staande in het midden der Vaderen, die van voor
Hem wegschooven, verkondigde Paus Innocentius,
op de trompette der Cherubim die uit den orgel
daverden, die trompette, die eens alle vlee geh verschrikken moet : Dies irce, klonk het,
Kwade dag, die al de dagen
Eens lijk asschen wed zult vagen
Zoo 't Sibille en David zagen,
Welk een gruwel zal 't niet wezen,
Als de Rechter opgerezen,
't God zal uit het kwaà zaad lezen !
Wondere trompet-rumoeren
Zullen alle graven roeren,
En die dood zijn throonwaards voeren.
Stom staan zal de Dood en 't Leven,
Als de dooden antwoord gevend
Staan, en voor den Rechter beven
't Zal een boek te voorschijn komen
Waar 't al staat in opgenomen
Dat het oordeel Gods moet schromen .
Als de Rechter, ne6rgezeten,
Al 't verdoken kwaad zal weten,
Straffen, ende niets vergeten,

Wie zal dan Loch mijn verweer zijn,
Wat mijn voorsprake of begeer zijn,
Als de goeden zelf verveerd zijn?
Koning, schikbaar en grootmachtig,
Bron vangoedheid, nederslachtig
Bid ik U, weest mij indachtig !
Jesu, wit toch welgedenken :
Alsgijkwaamt mij 't leven schenken
Was 't om me op dien dag te krenken?
Jesu ! mod van zoeken naar mij,
Hebt Ge 't Kruisgele6n, en daar mij
Toch zoo diergekocht : och, spaar mij!
Als 't Uw recht is van te wreken,
Wilt mij vrij van zonden spreken
Eer die dag komt aan te breken!
'k Zuchte als een ter dood verwezen;
Maar mijn schaamrood schuldig wezen
Hoopt op Uw bermhertig wezen;
Wierd Maria 't eeuwig leven,
Wierd den moordnaar hoop gegeven,
Ho en durve ik ook, en beven.
Heere, onweerdig is mijn Bede;
Doch, laat me uit goedjongstigheden
Vrij van 't vier der eeuwigheden !
Laat mij bij Uw schaapkes weiden,
Wilt mij van de bokken scheiden,
En ter rechter hand geleiden.
Moet Gij dan vermalediden
En het eeuwig vier doen lijden
e pt tot mij : « Gebenediden »;;
Ro
Want ik kome al jammerklagen
't Herte als asschen rauwgeslagen,
Hulpe in nnjnen doodstrijd vragen.
Dag van weedom en van boeten,
Alsgij zult verrijzen moeten
Engeregt zijn om uw zonden,
esch
n ! God spare a in die stonden !
M
Zoete Heere Jesu mijn,
Laat ze in ruste en vrede zijn
In alle eeuwen
Amen.
Mysterie!... de wolkende wierook, die langzaam
uit het gloeiend herte des zilvers omhooge steeg, en
van daar onzichtbaar nederviel in een regen van
smeltende balsemgeuren, die de Kerke doorwasemde
en bleef hangen aan onze kleederen, even als het
klimmende en 't wederom neerdalende gebed des
aanhoorden rechtveerdigen !
Mysterie ! ... -. van schitterend Geloove, Hemelwaards ziende Hope, en brandende Charitas, die
fakkels die rond de tombe flikkerden in een aangenaam vertoog!
Mysterie, die mindere lichten, die ons den
Priester te gemoet Leiden, Coen Hij van den hoogen
autaar kwam en met de godvruchtige menigte gemeenschap hield in °t offeren van het onbloedige
slachtoffer !

ROND DEN HEERD

944

Mysterie !.. 't omhelzen van de goudene Patene
den slachtbank en den offerschotel van het heilige
Lam des Heeren ! Wel zijt gij weerd omhelsd te worden, Koninklijk metaal, dat, gewend van overal elders te gebieden en meester te zijn, bier dienstbaar
ligt onder de voeten des Heeren Jesu, en op den autaar des Allerhoogweerdigsten, onschuldig zelve, de
ontelbare schulden helpt uitboeten, die om u, met
u, en door u gepleegd zijn !
Mysterie! het driemaal hellemende gerinkel, dat
het ligt verstrooide yolk indachtig maakt, hoe diepe
de bevende Priester alreO getreden is, in het Heiligste der Heiligdommen !
Mysterie !... als bij 't nederkomen des Heeren,
alles zweeg en roerloos bleef; onze hoofden in onze
handen vielen, lekende van tranen, en driemaal in
de hoogte, het koper door de vervaarlijke stifle daverde, sidderde, en bleef beven, tot in de steenen
van den tempel, tot in de graven benee'n den marhelen vloer !
Mysterie!... gezegende en troostelijke stemme
der klokke, die, wellekom en onder wege half weggesmolten, als een Engel van vertroostinge, zachtjes
de lucht liept stooren, in de kamer en rondom de
sponde van den lijdenden Vader, hem verkondigende dat Jesus andermaal, onbloedig, voor Eduard
zijn kind, geleden had en gestorven was ! Ja, de
peerlen van feed en smerte ontschooten misschien
wel den braven man zijne oogen op het afgeluisterde
kloppen der Elevatieklokke, maar even zoo dapper
slierden en vielen de versletene Paternosterbeiers
door zijne biddende vingers, onder het denken aan
Hem die aan het kruis stierf, aan Haar die er onder
stond en leven kon : aan Hem en aan Haar, die nu,
hoven alle smerte, in den hoogen Hemel heerschen.

Om de zandte toe te binden, nog 2 nieuwe hoven
voor ons Bisdom Ghistel, gesticht rond 1278, komt
te voorschijn in het testament van Aernoud van
Maldeghem, en ?Workout, gesticht in 1270, zoo pater
Moulaert, van Brugge, schrijft in zijn zeldzaam
boeksken over het groot Beggijnhof van Gent.
De derde klokke van 't oud geluid van Sinte
Maartens torre te Kortrijk woeg 4,000 pond. Men las
er op hetgene volgt
Victor es mine name,
Miin lout si Gode bequame;
Van tempeeste behoet God al,
Also verre men rniin lout hoeren sal.
Jan De Leenknecht maecte mi. Anno Domini
MCCCXCV.

In de rampzalige jaren 93 en 94 staken de goddelooze fransc-hen de 10 navolgende kerken van ons
bisdom in brande : Adinkerke, Aelbeke, Dranoutre,
Langemarck, Locre, Oostduinkerke, Stavele, Vlamertinghe, Voormezeele en Westoutre. Dit voor
memorie.
OMICRON.
Een geus wekte eenen katholijk op om ook geus
te worden, zeggende dat de geusche religie de beste
religie was van de wereld. — 't Is waer, » zei de
katholijk, s 't is loch de beste wereldsche religie die
men vindt; maer al is 't de beste religie om in te
leven, het is ook eene van de kwaadste om in te
sterven. » « Waarom, » zei de geus, « is ze zoo
kwaad om in te sterven ? b — Omdat ze zoo hoed
is om in te le-ven, ^ antwoordde de katholijk.
R. V.

KAAS
ZIJNE ONDEUGD:

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Hier:zijn er nog drie vier koorenhauwen die in
de Beggijntjes zandte niet en zullen afsteken
Over gewillig twee honderd jaar waren er binnen
de palen van 't tegenwoordige Belgenland 94 Beggijnhoven, met eene bevolkinge van 2500 Beggijntjes;
nu ter tljd zijn er nog twintig, met omtrent de 1600
zielen.
Vroeger stonden er te Brugge twee hoven : dat
van den Wijngaerde, 't Welk in 1631, 40 Beggijntjes
telde, en dat van Sint Hubrecht, in 1250 gesticht
door gravinne Margriete, voor dochters van den
gemeenen stand.
Ten voormelden fare had Kortrijk 140 Beggijntjes, nu 15. Niepoort, volgens den geestelijken almanach, bestond nog in 1781.

De kaas verkoudt, verstopt, baart dikke vochtigheden;
Hi' maakt hardlijvigook : Schaft lekk'ren kaas en brood,
Doch voorgezonde alleen, voor sterke en frissche leden:
Of anders leidt hi'j u door ziekten naar de flood.
ZIJNE DEUGD:

Hoe ma g men mij ,
och arm' zoo bannen?
En tegen mij zoo t' samen spannen?
Mij zoo een schandelijken naam,
Gansch teen recht en reOn' opleggen?
En zooveel van mijn opdeugd ze e en
Dat ik 't mij zeif te ze en schaam?
1k helpe sterk vertlauvvde ma en :
Kan ik dan nog niet u behagen?
Besluit uw maaltijd maar met mij,
En eet mlj tot uw beste dranken,
Gij zult mij daarvoor wel eens danken
Bij avond- of bij noengetij.
De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek— en Steendrukkers, Brugge
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

N° 19

TWEEDS JA.Ait

DAGWIJZER

7. Judica, Pag siezondag, vijfde in den
Vasten, derde voor Paasschen. 't Evangelie staat in
den dagwijzer van 't eerste jaar, bladzijde 121.
Daar staat ook de reden vermeld waarom de kruisen
gedekt worden en de beelden der heiligen. Tot bevestiging van 't gene daar gedrukt staat moge dienen
dat men ook de suffragia of gemeene bijgebeden van
de heiligen, van dezen Zondag voort tot aan Drievuldigheids Zondag, achterlaat. De psalm Judica
en wordt eensgelijks in den eersten introitus niet gelezen, aan den voet van den autaar te weten, omdat
hij in den ts,veeden introitns staat, en de wekedagen
volgen daarin den Zondag; daarbij is de psalm
Judica een psalm van blijdschap, die op deze dagen
buiten gesloten blijft.
Het mocht iemand wel aardig voorenkomen dat
de Heilige Kerke op Passie Zondag het Kruis wegZONDAG,

6 APRIL 1867

steekt. De natuurlijke reden staat in den dagwijzer
van 't eerste jaar, zoo gezeid is, daarbij schijnt de
Heilige Kerke te verhopen dat de aanstaande herinneringe aan de dood en het, kruise Christi zulke inwendige schaduwen schiet in de herten barer kinderen, dat stollelijke beelden voortaan onnoodig en
onvoldoende zijn. Daar en is ook Beene geheel duidelijke reden, met den eersten opzien, waarom de
hedendaagsche Zondag Passie Zondag zou heeten
meer als de andere : 't Evangelie en is van de passie
niet, en de passiedagen en zijn eigentlijk maar binst
de naastkomende weke, nogtans, buiten dit, spreekt
geheel 't officie van de Heilige Kerke de tale van de
weeklagende bruid Chdisti, van die vreezelijke aankomende passie. 't Is eerst: « Heden, zoo gij de
stemme des Heeren verneemt, en verhardt uwe herten niet! p 't Is dan de hymns van het Kruis en van
den strijd Christi, « Lauream certaminis, den lauwer

146

ROND DEN HEERD

des gevechts, super crucis trophceo, op het overwinningsteeken des kruis. Fidget crucis mysterium, 't
kruismysterie blinkt overal, de kruisen molten gedekt zijn, Christus is op voorhand passioni deditus,
zijner passie toegegeven en overgelaten. Dan begint,
incipit Tiber Jeremice prophetce, de weeklagende propheet Jeremias, en de droeve wisselspreuken in dien
zang en wederzang, waarin het luidt van : t Zij zijn
vermenigvuldigd die mij plagen; die mij plagen
zullen opspringen zoo ik beroerd worde; de plagen
zijn nabij en daar en is geen die helpen zou. Redt van
den Priem rnijne ziele, a frames, helpt mij uit den
mond des leeuws, van de hoornen des eenhoorns.
Mijne vrienden en nabestaanden zijn mij tegen. Wie
geeft mijn hoofd water en mijne oogen spruitende
traanfonteinen, en ik zal weenen dag en nacht! Mijn
yolk wat heb ik u gedaan of waarin ben ik u lastig
gevallen? Antwoordt mij ! •Dan komt het herhaalde
vers, waarbij de biddende ziele genood en vermaand
wordt om de dolende aandachtigheid altijd weer tot
God te keeren — vertere versus Deum, — met
V. Rukt mij uit mijner vijanden handen, God,
mijn God !
R. En van die tegen mij opstaan verlost mij !
't Is Passiezondag tot in den blijden zang van de
proefatie toe, waarin gezeid wordt : a Die de zaligheid
des menschen op het hout des kruis gesteld hebt,
zoodanig dat het !even mocht wederopstaan van waar
de dood heuren oorsprong had. In 't hertz throont
het Kruis : voor de neergeslagen en weenende oogen
der christenen en is 't Kruis niet zichtbaar meer.
MAANDAG, 8. a Ende volgende dozen accoorde,
zoo zeilden de kerstenen zonder !anger dilay met 60
galleien ende honderd veertig andere schepen van
oorloge van voor de stede van Jadera to Costenoblewaard, daar zij secretelijk bij nachte voorenkwamen,
nemende van stonden aan, — bij der behendigheid
van die van Biervliet in Vlaanderen, dieder nog ten
dage van heden de wapene van Costenoble omme
voeren — den grooten torre Calatias genaamd inne,
mitgaders ook de latijnsche poorte, daardeur dat zij
in de stede gerochten, met ganscher macht, doodslaande ende vernielende al dat henlieden hinderen
mochte; 't Welke vernemende de onderkruiper van
der keizerlijker kroone, Alexis, kwam er stappansl
met Diederyk Lascare, zijnen schoonzeune, zeer
kloekelijk ter mart jegens, daar hem de slag zoo
kwalijk verging, dat hij, daar latende al dat hij 's2
hadde, hem zelven zeer haastelijk met der vlucht
redden moeste, die hij te Armenienwaard nam, tot
den koning Jan van Balaken. a Ende dit gebeurde
op den achtsten dag Aprilis, in 't jaar onzes Heeren
Stap aans? seffens.
2 Hij des, verkort in hij's.

doen men scheef twaalf honderd ende viere, onder
Boudewin, grave van Vlaanderen, zaliger gedachtenissen.
DIJSENDAG, 9. Sint Salvators kerke brandt te
Brugge, ten tweeden male, 1358. Maria van Egypten;
Leest het l e jaar, bladz. 147.
WOENSDAG, 10. Sint Makaris, Aartsbisschop
van Antiochien, patroon tegen de poste, 1012. Ter
gelegentheid van Sint Makaris jubil6 dien zijne hoogweerdigheid de bisschop van Gent gaat vieren, van
den 16 tot den 26 Mei aanstaande, heeft eon van de
ijverigste meeschrijvers van Rond den Heerd eon
werksken opgemaakt wegens Sint Makaris, dat nievers
elders te vinden en is 't en zij in Rond den Heerd.
Het begint verder, onder den titel van .Sint Makaris, a en zal meer als eenen numero beslaan. God
voordere 't!
DONDERDAG, 11. Sint Leo de groote, 461. —
Eerste afstand van Napoleon Buonaparte, 1814.
VRIJDAG, 12. De zeven ween van Onze Lieve
Vrouwe, ingesteld door Paus Benedict XIII, 1727.
Verbeeldt u de moeder van smerten onder het kruis,
daar ze stond, en hoort ze klagen
Schoon boven alle schoone,
Hoe malt 't geschien,
Dat gij dus hangt ten tonne
Voor alle lien?
Dat gij dus hangt genageld,
Vlak in den wind,
Beregend en behageld,
Mijn liefste kind.
Gij, die 't al hebt geschapen,
Wat vreemd bestier!
Heb-je geen plekke om slapen
Elders als hier !
Voor Wien dan mocht men maker
Den ledekant,
Dien 't zestig manner waken
Met 't scherpe in &hand?'
Ach ! Simeon vol weerden!
Ach ! Ach ! o Smert!
Nu gaan uw zeven zweerden
Dweers door mijn hert!
ZATERDAG,

13.

SINT MAKARIS
Sint Makaris, of Makarius, van het grieksche
Makarios, gelukkig, was van rijke ouders in Armenien
geboren. Van kindsbeen of wierd zijne opvoeding
aan zijnen peter, Makarius den oudere, aartsbisHooglied III. 7.
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schop van Antiochien, toevertrouwd, zoo dat hij
dezen voor leermeester kreeg in de wetenschap en in
de deugd die hem over de Conte geheven had. Onder
dezen meester deed de jonge Makaris zulken voortgang, dat de oude aartsbisschop, zijn erode voelende
naderen, niemand en kende die geschikter was als
hij om hem op te volgen.
Makaris wierd Bisschop, en als hij jaren tang zijn
ambt met ijver geoefend had, deelde hij al zijn goed
den armen, stond zijnen stoel of aan eenen zorgvuldigen man, Eleutherius bij name, en trok met vier
discipels naar het Heilig land.
Daar had hij bovenmaten te lijden van de Mahumedanen, die hem in 't kot staken, kruiswijs op de
garde strekten, en met koorden en nagels aan den
grond vastmaakten ; dan legden zij eenen gloeienden
steep op zijne borst, slooten den kerker en gingen
weg. Eene bovennatuurlijke klaarte verlichte alhaast
het kot, en de martelaar Gods, ter verwonderinge
van allen, kwam genezen te voorschijn, er bekeerde
alzoo eene groote menigte yolks.
Middelertijd zonden de ouders van Makaris om
hem, lief of Teed, te doen wederkeeren; maar al die
handen aan hem legden wierden stekeblind; de heilige genas ze na ziele en lichaam en kwam ongehinderd voort door Duitschland naar Nederland gereisd,
langs den weg mirakelen doende : blinden genas hij,
water deed hij uit den grond spruiten, de woede van
't opgemaakt y olk stilde hij met hun zijn bisschoppelijk kruis to toogen.
Over Keulen kwam hij naar Mechelen, op 'tgraf
van Sint Rumoldus bidden, waar hem de burgers
wonderwel ontvingen. Brost den nacht ontsprong er
brand of schaevier, zoo men in sommige streken van
Vlaanderen nog zegt; men vreesde met recht dat
heel de stad ging afbranden, Sint Makaris klimt
op een dak dat reeds begint te laaien, trekt er een
handvol stroo uit, en het gezegend hebbende smijt
hij het in de vlamme, die aanstonds oprolt gelijk een
blad papier, en stervend uitgaat.
Als hij langs Mabuizen — Maubeuge, — te
Kamerijk kwam, ging hij eerst ende vooral naar
Onze Lieve Vrouwen kerke om aldaar in 't gebed te
vernachten : de koster joeg den heiligen man met
spijtige woorden buiten, en sloot de deure der kerke;
dit verdroeg Makaris met eene diepe onderwerpinge
aan den gebenediden wille Gods, en bleef v6Or de
kerkdeure knielen : jamaar, de Heere wilde de verdien sten van zijnen buitengesloten dienaar vertoogen,
de deure ging van 's zelfs open, en dit mirakel, dat
allichte verspreid was, deed den vreemdeling in eere
komen; maar hij, om den lof der menschen to schouwen, is terstond naar Doornijk vertrokken, waar hij
eenen grooten oproer tusschen de burgers door zijne
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gebeden en zijn bisschoppelijk kruis heeft gestild.
Als de heilige patriarch langen tijd gereisd had,
en als 't de Heere wilde dat zijn getrouwe pelgrim
nu rusten zoude, is hij te Gent aangekomen, ten fare
1011, na de geboorte Christi. De kaneuniken regulicr
van Sint. Pieters abdije en wilden den onbekenden
onbeminden uitlander niet herbergen, 't kan uit
redelijke voorzichtigheid zijn geweest, maar loch,
in de abdije van Sint-Baafs wierd hij met zijne vier
reismaten, door den abt Erenbaut ontvangen. Zijne
handelinge was heilig en behaagde een iegelijk : hij
bezocht de kerken van Gent, las er Misse, nacht
ende dag bad hij, geenen tijd en liet hij voorbijgaan
zonder het Yolk ter deugden to vermanen; al vat
hem gegeven wierd, dat deelde hij den armen; zijn
handwater was krachtig tegen alle kwalen; het aanraken zijner handen en zijns zweetdoeks verdreef de
ziekten, ende hij was een iegelijk hulpzaam.
Ondertusschen kreeg hij tweemaal begeerte om
zijn land to Haan bezoeken, maar God, die hem in
zijne goedheid, tot eenen verlosser van Vlaanderen
bestemde, zond hem de eerste maal eene doodelijke
ziekte over. Hij keerde weder naar Sint Baafs abdije,
en binst den volgenden nacht verscheen hem Sint
Bavo met Sint Landwald, die hem de gezondheid
beloofden ende voorzeiden.
Ter nauwer nood was hij genezen, of hij wilde
weder weg, maar dan ging het anders. 't Was volgens de oude tijdrekeninge, in het jaor 1011 ve•Or
Paasschen, of, nieuwerwets, in 't voorjaar 4012.
Daar heerschte binnen dit jaar eene zware keelziekte,
die schromelijk veel menschen meesleepte; men deed
boetveerdigheid gelijk eertijds te Ninive; er wierd
een buitengewone driedaagsche vasten opgeleid,
om, door de bescherminge der heiligen Wier reliquien
te Gent berustende waren, van den Heere genade en
vergiffenis to verwery en. Hoe devotelijk de heilige
man God gebeden heeft is moeielijk om zeggen;
maar terwijl hij voor de anderen bezorgd was, wierd
hij zelve van den Heere bezocht, en hij verloor zijne
sprake. Dan, door den geest der prophetic verlicht,
heeft hij met teekens to kennen gegeven dat er niemand meer na zijne doocl van de ziekte en zou sterven
en dat hij ging de laatste zijn. Zijne sprake wederom
gekregen hebbende deed zijne kruine en baard
scheren en zond een sterse van zijn baerdhair zijne
moeder. Daarna ging hij in de Onze Vrouwekerke
ter abdije, stak zelve zijne begraafplaatse uit, v6Or
den autaar van Sint Pauwels, die in de krochte of
onderkerke stond. Op den derden dag van den vasten,
want daar was een vasten ingesteld, hield men processiemet de reliquien der Heiligen en met het dierbaar
lichaam Christi, rand de stad, en volgens sommigen
ging de heilige Aartsbisschop mede. Als de processie
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binnen was, kwam Sint Markaris met de broeders
in de eetzale ofte rifler, alwaar hij, een weinig kruiden
genut hebbende, zei dat hij 't laatste slachtoffer ging
zijn van de plage; dan zegende hij zijne broeders en
trok ziek naar zijne cello. De hemelsche geesten kwamen hem op zijn ziekebed bezoeken, en in hun nederdalen veroorzaakten zij eene beving die de omstaanders uit der maten verschrikte, juist gelijk er in .'t
leven van S. Paulinus, bisschop van Nola in Italien,
ook aangeteekend staat, bij Sint Gregoris de Grooten.
En als de ure van naar de eeuwigheid te gaan
voor Makaris gekomen was, na heel vieriglijk om de
voorsprake der Engelen en Heiligen gebeden en
al de broederen 7.ijnen zegen gegeven te hebben,
is hij met een vreugdig en standvastig gemoed verscheiden, op dezen 10 April, 't jaar na de geboorte
Christi IOU, door zijne dood Gods genade verwervende en zijne medeburgers van de dood verlossende.
Het gebenedijd lichaam, op eene bare geleid,
wierd naar de aangewezen plaatse in de krochte
gedregen. Men vocht om de eere te genieten en 't
geluk van den heilige te dragon, zooda nig dat men
alle stappe schier de dragers veranderen moest, en
dat doze die er niet aan en konden gerecken hun
beste deden om loch eons de berrie of de kleederen
der zingers of der dragers te kunnen genaken.
Aldus is het leven en de g ood van dien
heiligen man ende grooten dienaar Gods, gelijk
het bij oude en geloofweerdige schrijvers te vinden
is. De peste stond te Gent, met de dood van Sint
Makaris, en sedert dien is hij er altijd als pestpatroon vereerd geworden.
Makaris en was nog maar zeven jaar overleden,
alszijne heiligheid reeds zoo wijd vermaard was, dat
Ootboud, abt van Sint Baafs en opvolger van
dezen die met zooveel christelijke liefde den reizenden aartsbisschop geherbergd had, de aanroepinge
t Sint Makaris, bidt voor ons! D in de litanie voegde
die men in zijne abdije placht te lezen.
In het jaar, 1067, a up den negensten dag van
Meie, zoo wijdden de bisschoppen Boudewijn van
Noyon ende van Doornyke, ende Liebaart van
Kamerijke de nieuwe kerke van mijnheere Sente
Baafs, te Gent, verheffende daar met eenen de heilige
weerdige reliquien van mijnheere Sente Makaris, in
de presentie ende jegenwoordigheid van al de edelen
van den hove, • zest Nicolaas Despars, in zijne
Chronike. Volgens geloofsweerdige schrijvers hebben daar nog present geweest Philips I, koning der
Franken, met een proof gevolg van zijnen edeldom,
Seiger prelaat van Sint Baafs en Everlin, prelaat
van Sint Pieters, Boudewijn V, van Rijsel, grave van.
Vlaanderen, met Adela van Vrankrijk, zijne gemalinne, zijn zoon Boudewijn VI, van Bergen, met

zijne twistzaaiende vrouwe Richilde, en een onuitsprekehjk petal yolks.
Eerst wierden de heilige overblijfsls processiewijs naar Sint Pancratiusberg, een hon erd stappen
van stad, en van daar naar den Hernesbirg, ook Sint
Lievensberggeda an, niet verre van de plaatse waar nu
de statie van den ijzeren weg is. Dan bracht men ze
weder naar de kerke van Onze Lieve Vrouwe in Sint
Baafs abdije, die ter dozer gelegentheid hersteld was.
Om de mirakelen die op dezen dag geschiedden,
en ook om reden dat de 10 van April, sterfdag des
heiligen, dikwijls in de veertien dagen van Paaschen
valt, words de feeste van den 9 Mei met meer
plechtigheid gevierd in het Gentsche. Gelijk het
voor vele heiligen gebeurd is, wierd ook op dezen
dag eene jaarmart of foire gesteld.
De kaneuniken regulier van Sint Pieters te Rijssel hielden staan dat het op dezen dag, 9 Meie 1069,
was dat zij den arm van den heiligen, die in hunne
abdije bewaard wierd, ontvangen hadden.
Zijne Hoogweerdigheid Jan Maes, bisschop van
Gent, verleende in 1611 eene reliquie van Sint Makaris
aan de prochie van Laerne, waar hij patroon is,
twee urea van Gent; men viert er zijnen feestdag op
den tweeden Cinxendag, en een broederschap ter
zijner eere is daar ingesteld en in vollen bloei.
In ons bisdom en is Sint Makaris, dat ik weten
map, nievers patroon.
Het overvoeren der heilige Reliquien naar Bergen in Henegau was merkweerdig. 't Was in 't jaar
1615 dat een afschuwelijke peste 't yolk verwoestte;
Op 't aanvragen van 't godvruchtig magistraat wierden de reliquien van den machtigen pestpatroon
Sinte Makaris van Gent overgebracht en nedergezet
in de kerke van Sinte Wautruide. Als de geesel, door
de genade Gods en de voorsprake van den heilige,
gestaakthad, deden de Bergenaars, nit dankbaarheid
en herkentenis jegens hunnen weldoener, eene kostelijke zilver vergulde rijve, ofte fierter maken,
waarin zij de reliquien wederbrachten naar Gent,
in de maand September 1616. Doze rijve is 't.werk
van Hugo de la Vigne, die ze maakte ten koste van
de inwoners van Bergen, zoo het al onder op den
fierter zelve rondom te lezen staat, te weten : • Van
Gent gezonden in 1515 deed de heilige Makaris te
Bergen in Henegau eene moorddadige peste staken
met vreugde zenden priesters, magistraat en yolk, in
1616, den overwinnaar weder in een zilveren fierter
berustende. • De rijve heeft den vorm van eene
kruiskerke en rust op vier leeuwen. Op de uitenden
staan de beeldekens van Sint Makaris, Sinte Waultruide, Sint Bavo, en Sint Germaan.
Dat schoon stuk, dat moor als eene elle hoop is
en bijkans een meter breed, hebbe ik over twee
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jaar in de uitstellinge te Mechelen molten bewonderen .

te wachten naar iemand om het woord vanscheiden
uit te spreken, 't geen eindelijk gedaan wierd, en in
dezer voegen

KERKHOFELOMIEN

MIJNE BEMINDE EN DIERBARE LEERLINGEN

Och ! hoe troostelijk is het, na die heilige Mysterien godvruchtig bewonderd te hebben, en zijn
herte gelaafd in 't gebed, omhangen nog met de
zoete wierookreuken, hand in hand te staan en reisveerdig ten gravewaard, met eenen gestorven Broeder ! Hoe troostelijk de stemme te hooren onzer
eerbiedweerdige Moeder, die heur kind den laatsten
zegen geeft! Hoe troostelijk, als de orgelklanken
deunen, de klokken tribbelen, de kerkdeuren open
gaan, het Kruis voorenop treedt, de wind in de vane
slaat, het lijk ommekeert, omhooge rijst, en voort
gaat, onder 't luidruchtige vaarwel der heilige Kerke,
dat gelijkt aan het reisteeken van eenen triomftogt!
In, Paradisum! De herten beven in de boezems,
de wangen slaan bleek en krimpen weg, tranen
verduisteren 't gezichte, de knien wankelen onder den
last des lichaams. In Paradisum! Men weent, men
weet niet waarover noch waarvan; men weent, men
is blijde, men is getroost, men is trotsch van te
weenen; men spreekt noch men hoort geen spreken
meer, men peist noch men weet niet wat er omgaat,
't lichaam siddert in de stemme des orgels, en de
ziele vloeit weg ten Hemelwaard, in de stemme van
dat wonderbare In Paradisum!
Ten Paradijze geleiden u de Engelen!
Gaat met de heilige Martelaars mede,
En uit Jerusalems heilige muren
Komen de zingende Chooren u tegen !
Gaat, eens met Lazarus arm en ellendig,
Rust... in alle eeuwen der eeuwen, onendig!
Met zulkdanige gevoelens stonden wij op den
5den dag van Meie, 't jaar 4858, in 't herte van Westvlaanderen, binst den brandenden noenestond, te
Staden op het Kerkhof. Het Kruis had voor eene
laatste maal in het graf tot op de kiste gedaald en
daar driemaal een teeken van zaligheid geteekend.
Zoo teekende Moeder uw voorhoofd weleer en
streelde met het Kruis uw oogskes toe, wanneer zij
hopende Moeder ! — al bidden en zingen in
u,
slape had gezongen, in uwe allereerste kindscheid,
gij die nu lift en slaapt in den school der aarde.
De holde klank van het stof dat de Priester,
onder heilige woorden, op de kiste liet vallen, het
schraven van de koorden die men er van onder
haalde , verdween welhaast met den laatsten
requiescat, met den laatsten kronkel wierook, die
stillekens uit de stervende kolen, tusschen de zilveren
ketentjes wegkroop, in de ijdele lucht smolt, en verdween. Alles viel stile als de dood zelve, alles scheen

g Het is mijne plicht, alle dagen onder Ulieden
het woord te voeren; heden, dat wij niet meer in het
stille schoolverblijf, maar te samen op de boorden
staan van een graf, heden en zal ik nogtans aan doze
mijne plicht niet te kort blijven, maar u bier mijne
dagelijksche lesse voorenhonden. Doch! wat behoort
het mij te spreken, toen alles rondom ons zoo een
klare tale voert, ja toen de doode stifle van slit Kerkhof
zelf tot in onze gebeenderen ziddert!... Spreekt gij
liever m mijne plaatse, o Engel des doods, op wiens
erfgebied wij bier staande zijn; spreekt gij, en leert
ons uwe dikwijls herhaalde, dikwijls verstane en
even zoo dikwijls vergetene lesse. Spreekt gij in
zonderheid, afgestorven Broeder, spreekt gij, allerdeugdzaamste Jongeling, waarvan uwe Oversten
zeggen en getuigen' dat gij maar opgehouden hebt
kind te zijn om -Engel te worden ! • Spreekt, mijn
dierbare Vriend, mijn Leering en mijn kind : spreekt
en verhaalt ons hoe de Engel des doods aan u loch
geenen zegenpraal gewonnen en heeft, maar hoe gij,
integendeel, op zijne vlerken gesteund, het Hemelrijk
zijt binnengeklommen. Spreekt, vereeuwigde ziele,
en verhaalt ons met welke vreugd de Ge yer van alle
goed uwe minzame deugden beloond heeft; met
Welk een kleed van Hemelschen glans uwe onaangeraakte zuiverheid, met welke eene kroone van eere
uwen wonderbaar grooten oodmoed, met welke eene
liefde uwe liefde en uwen eerbied voor uwe Ouders
en Meesters, en eindelijk, Welke prijs u betaald is
geworden voor dien zucht, die wondere en zeldzame
gifte des Heeren, die u van kindsbeen of verlangen
deed naar het kleed en de kroone, naar de zoetheid
en de bitterheden van het heilig Priesterdom !
Spreekt, o onze dierbare Vriend, spreekt en vertroost
uwe Ouders, aangezien geen een van ons ze troosten
kan ! Troost dien Varier, die zijn eigen lijden verborg
om het uwe niet te vermeerderen, die God zijn levee
ten besten gaf, wilde Hij het uwe daarom sparen;
spreekt, en zegt dat gij, welhaast misschien, als
Engel des Heeren, bij zijn bedde zult staan, hem in
zijnen doodstrijd hulpe bin en zijne ziele ten Hemel
voeren. Spreekt en troost de Vrouwe die u gewonnen,
geboren, gezogen en gekweekt heeft voor den Heere,
troost uwe Moeder, die er bij dage altijd zoo blij
uit zag, uit vreeze van u te bedroeven; die, vlijtig,
met den hand de drinkschale ontving van haar
lijdende Kind, en met de andere een stoel bijschoof
Eigen woorden van zijne hoogweerdigheid J. J. Faict
dan superior te Rousselaere.
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voor den bezoekenden Priester, maar die bij nachte,
a1ló6ne en verborgen, v6Or Naar Kruisbeeld, dahr
den lang weOrhouden stroom van tranen liet gaan, en
hear gebroken herte ontlastte. a Moeder ) zoo zegt
haar, a gij vroegt aan God eenen Priester, de Heere
heeft u verhoord, Hij heeft u geenen Priester gegeven,
maar eenen heilige, eenen Engel in den Hemel, die,
zonder den last des Priesterdoms te moeten dragen,
al de genuchten ervan geniet, en daar, in de oneindige Kerke des Allerhoogsten, aan den autaar van
het Lam zelve, voor u staat te bidden.
Spreekt gij nu ook, mijn brekend herte, als 't
is dat gij nog spreked kunt .....
Maar neen, 't wordt tijd dat wij scheiden.
Afscheid nemen wij dan van u, onzen lieven
broeder, met de laatste trane der vriendschap, met
de laatste bede des Christenen, met den laatsten
zegen des Priesters .....
En gij, dierbare grond van Vlaanderen, ons
eigen Vaderland, gewijde aarde van het kerkhof des
Heeren, aarde waarin de muren staan van Gods
Tempel en de voet van zijn Kruis, aarde waar het
gebeente in rust van zoo vele Dozer goede Voorvaderen, wier heilig stof misschien in deze handsvolle
begrepen is, aarde die 'k omhelze als den grond
waaruit ik gesproten ben en waarin ik zal terug
keeren, gewijde aarde, valt duizendmaal gezegend
en besproeid met ooze tranen, op dat heilig lijk, dat
wij u toevertrouwen ! Bewaart die reliquie, bewaart
ze tot op den dag dat de Engel der verrijzenis bier
zal komen kloppen, roepende : a Staat op, gij allen
die gestorven zijt!
Weir op, zult gij dan staan, Eduard onze vriend,
in de glorierijke verrijzenis, met die strale in uw
ooze, die blonk vol simpele eenvoudigheid, met dien
eigensten lach, spelende om uwen mond, die altijd
loech van zielsgenoegen, loech van onnoozelheid,
Loech van liefde, loech van vreugde,
Loech van lautere zuiverheid,
Loech in 't Leven, loech in 't sterven,
Lachen zal in de Eeuwigheid!

BRIEVEN
VII
Hier late ik nu dien brief volgen, betrekkelijk
't Boerenkerkhof van Sint Gillis, te Brugge, en waaraf ik, over eenige weken, gesproken hebbe. Leest
dit 2e jaar, bladz. 93.
Brugge, op Sint Eleutheriusdag, 1867.
Mijnheere,

D

D

1

Zoo scheidden wij van zijn lichaam, terwijl zijn
ziele alreè 't geluk genoot dat ons misschien nog
menige.vijanden, talrijke strijden en gevaren zullen
komen te betwisten, hetwelke wij nogtans ook, onder
Gods hulpe, zullen veroveren, is 't dat wij getrouw
blijven aan het voorbeeld van onzen Vriend, en
bestand doen aan 't gene wij, bij zijn graf, ons zelven
en den Heere beloofd hebben : eindelijk, en om te
sluiten met een vers van den overledene zeif, indien
"Elk slaapt op zijnen schild en houdt het zweerd in d'hand. "
I. B. Vandenbussche, de Vader, stierf op den 10 Junij
1858, terwiji dit onder druk lag, in den ouderdom van 54
jaren. R. I. P.

In uwen numero van Zondag laatst, sprekende
van Broeder Baude, zegt gij dat zijn grafsteen te
zien is « op Sint Gillis kerkhof, anders gez.eid het
Boerenkerkhof, omdat Sint Gillis eertijds buiten de
Reie en diesvolgens buiten de stad lag. D Zoo dat volgens u de name van 't Boerenkerkhof hiervan voort-

komt, omdat men daar eertijds niet anders als
landslieden of boeren en begroef, terwijl Sint Gillis
alsdan eene buiten- of boerenprochie was.
Waar gij dit gelezen of gehoord hebt en wete
ik niet; nogtans, — met awe toelatinge wel te verstaan, — zou ik geerne daarover eenige bemerkingen
maken, met verzoek van ze, als gij 't geradig vindt,
aan de menigvuldige lezers en lezeressen van uw
zoo aantrekkelijk en zoo leerzaam blad te willen
mee'deelen.
't Was in 't jaar 1240 dat men Sint Gillis' kapelle begon te bouwen, op 't geestelijk grondgebied
van Onze Lieve Vrouwe kerke, 't welk alsdan paalde
aan Coolkerke. Van den beginne af, had de kapelle
eenen grond geschikt om voor kerkhof te dienen,
maar waarvan men Been gebruik gemaakt en hadde
voor 't jaar 1311, terwijl het alleenelijk in dit jaar is
dat de kapelle van Sint Gillis tot prochiale kerke
verheven wierd, en dat de wijdinge van 't kerkhof
plaatse greep. Tot in 1270, lag Sint Gillis, zoo gij
zegt, buiten de stad; 't en kan nogtans daarvan niet
zijn d at 't Boerenkerkhof zijnen name gekregen heeft,
aangezien het maar eigentlijk kerkhof geworden en
is in 1311, wanneer het alreA een-en-veertig jaar
in den omtrek van de stad begrepen was.
Voorafgaandelijk dient gij nog te weten, Mijnheere, dat Sint Gillis kerkhof eertijds in drien verdeeld
was, 't eene aan den Noordkant, geheeten 't Boerenkerkhof, 't ander aan den Zuidkant, gezeid 't Heerenkerkhof, en 't derde vOör de kerke, daar waar nu de
huizen staan van M r Moulaert-Van Maele, geheeten
't Schamellieden- of 't Armenkerkhof. Sedert Lange en
weet men niet meer te spreken noch van 't Heerennoch van 't Schamellieden kerkhof, maar de name van
Boerenkerkhof gaat nog altijd mèe, ten deelezeker
omdat het tot den dag van heden aan een kerkhof
gelijkt, terwijl het ongekalsijd lift, en met 'groote
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boomen beplant. De grafsteen van Broeder Baude is
gemetst in den buitenmuur van den zuidbeuk, en is
bij gevolge te zien niet op 't Boerenkerkhof maar
wel op 't Ileerenkerkhof
Nu, waarvan komt de name voort van Boerenkerkhof? Volgens alle waarschijnelijkheid heeft het
dien name gekregen tijdens de gruwelijke peste van
1583, welke hier te Brugge, — zoo als ooggetuigen
verklaren, — tachentig duist menschen naar graf
sleepte. Bij 't eerste opzicht schijnt dit getal grootelijks
overdreven, maar als men er dieper ingaat kan het
misschien' uitgeleid worden. Brugge was dan immers
opgepropt met landslieden, die, uit vreeze van de
waalsche krijgsbenden, gezeid Malcontenten, welke
't plane land verwoestten en uitplunderden, bij geheele hoopen naar de stad kwamen gevlucht. Hoort
wat ons een schrijver van dien tijd, Gulielmus Weyts,
desaangaande verhaalt :
• Op dezen tijd ruimden al de landslieden uit
het Noorden, uit vreeze van de Walen, met al haarlieder goed, kleeren, juweelen, koeien, peerden,
kalvers, zwijnen, en al de beesten ende 't goed, ook
de vrouwen en kinderen, te wagen, te peerde en te
voete, rijke en arme, dat 't een benauwdheid was om
zien : ja, dat een mensch de dood zoude gestorven
hebben, of stierven, die de benauwdheid zagen van
de arme lieden die gevlucht kwamen en niet en wisten waar in Haan. Sommigen bleeven slapen op de
straten, en stierven aldaar van gebrek; de galderijen
van de Halle lagen zij van 't een ende tot 't ander vol,
en binnen de Halle ook al vol, gelijk of 't een Gasthuis hadde geweest: zij lagen daar gelijk beesten in
hooi en strooi, ja sommige lagen op de steenen, zoo
dat er vele van armoede, van ongemak, van ziekten,
van den kamergang, ook van de peste stierven, dat
een mensch moeste weenen die de groote benauwdheid zap, van al die behoeftige menschen.
Ondertusschen regneerde de peste zoo zeer
onder de Poorterije 2 en onder de vreemde lieden die
gevlucht waren, dat 't een grow was om zien en hooren; en de lieden stierven zoo zeere in alle huizen, op
alle straten, in alle kanten, op alle plaatsen, dat 't
deerlijk was om hooren, zoo dat er op dezen tijd,
binnen den termijn van acht maanden, zijn gestorven binnen Brugge van de peste en van andere
ziekten wel 80000 menschen, onder mans en vrouwen, jongmans en jonge dochters, zonder de kleene
kinderen. God gedenke de zielen, en leest over alle
geloovige zielen een Pater nosier en Ave Maria.
Op Sint Gillis, even als op de andere prochien
van stad, moesten er vele landslieden of boeren
sterven van de peste, en, zoo als 't gemeenlijk gaat,
Kervyn de Lettenhove aanveerdt dit getal als echt.
I
2 Burgerije.
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tijdens besmettelijke ziekten, zal men ze bij hoopen
in groote putten begraven hebben, hiertoe gebruikende 't Noorderkerkhof, 't welke aldus den name van
Boerenkerkhof zal gekregen hebben. Dit en is maar
eene gissiiige, zult gij zeggen, Mijnheere; ja, maar
't is eene gissinge die hoogst waarschijnelijk words,
als men in aandacht neemt 't gene er, binst dien
zelven tijd, gebeurde te Kortrijk. In de jaren 1582
en 4583, zegt de beromde historieschrijver Gramaye,
zoo kwam al 't boerenvolk van 't omliggende naar
Kortrijk gevlucht, en aangezien noch huizen, noch
kelders groot genoeg en waren om al die menschen
te herbergen, zoo moesten zij op strafe, onder den
blooten hemel blijven liggen. Hiervan kwamen
ziekten voort, en onder andere zulke eene gruwelijke peste, dat, in twee jaar tijds, zegt men, 't zestig
duist menschen ervan stieren. 't Kerkhof te kleene
zijnde, wijde men er twee nieuwe waar de lijken
hoopewijs in putten gesmeten wierden, en waarvan
't eene, tot op heden toe, den name van Boerenkerkhof behouden heeft : quorum unum hodieque
rusticorum vocatur. Aldus schrijft Gramaye in zijnen
boek van de Antiquitates Belgicce, dat is de Oudheden van Belgenland, uitgegeven te Leuven, in 1708.
Wat dunkt er u van, Mijnheere? Peist gij met,
met mij, dat 't Boerenkerkhof van Sint Gillis, gelijk
dit van Kortryk, aldus genoemd wierd, omdat 't
diende tot begraafplaatse van de boeren, welke op
deze prochie van de peste stierven, in 't rampzalig
jaar 1583,? Wiste er iemand onder uwe lezers ofte
lezeressen eene betere uitlegginge van dien name,
hij zoude mij grootelijks verplichten met ze, bij
middel van uw geleerd blad, kenbaar te waken.
Hiermèe sluite ik, blijvende uw dienstveerdige
vriend in Christ()
0.
Antw. Men zegt altemets, voor een gemeen
spreekwoord : M Een bliekske gesmeten om een
snoekske te vangen, D en 't is hier letterlijk 't geval,
Mijnheer. Ik sweet, op god geschie, mijn blieksken,
dat is mijnen boeren uitleg van 't boeren kerkhof
van Sint Gillis, en seffens kwam er uw snoek naar
toe geschoten, die 't arm blieksken gansch en gelled

heeft opgeeten en verteerd. Uw snoek ondertusschen,
te weten uwe uitleg, is eene goede en deugdelijke
vangste gebleven, Mijnheer, voor de lezers, voor de
lezeressen, en voor den uitgever van R. D. H.
0.111111XIS

UITSTAP IN DE WARANDE
DE BAARS

Wij geraken al Tangs om weer in den vischtijd,

leest het 4 e jaar, bladz. 253,

en een van onze

inlandsche geslachten van zoetwatervisch, waar er
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theest van te vinden zijn in allerhande verscheidenheden, is die van de stekelvinnigen, te weten die
stekels in hunne vinnen dragen, en daarmèe de hand
kwetsen van die ze onvoorzichtig grijpen zou. De
baars, — baas zest men gemeenelijk, per/re in 't
grieksch, perca in 't latijn, perche en bar in 't fransch,
perch of bas in 't Engelsch — zwemt in al de klare
vischwaters van Europa, tot in Lapland toe, en is
eene groote liefhehberije voor die lieden die 't genot
weten te smaken van met der lijne te visschen; hij bijt
()Tern en stout weg, zeggen ze, want hij is uit der
maten gulzig en zwemt bijkans boven water als men
hem aas wil werpen; ja, hij neemt brood nit der
hand zelfs, is 't dat men hem daarop africht. De
baars is taai van leven, en daar zijn lieden die
hunnen baars uit den -vijver in den pander leggen,
onder wat nat most, en errne0 naar de mart gaan,

werpende, als zij t' huffs komen, al dat onverkocht is
weir in het water. Fen half pond is al tamelijk baarsgewichte, nogtans, daar 't water goed is, worms
en ander gekriel overvloedig, kunnen zij wel een,
twee, drie pond zwaar worden. De baarse bindt haar
veust in eene soon van lijmachtigen reesem aan het
rigid, te Aprilwaard, en die drartoe Geduld genoeg
gehad hebben om ze te tellen zeggen dat een enkele
moeder 280 duist Biers op een jaar voortbrengt.
Bij de Henze draagt de baars eenige openingen
die zekere slijmachtige stoffe uitlaten, dewelke de
beweging van het zwernmen over geheel het lichaam
spreidt, en die de voegen van de schelpen waterdicht
houdt : bij zieke en doode visschen houdt dit uitzweeten van beschermend slijm op, en het inetend
water helpt in korten tijd de verrotting die van binnen komt, om geheel het lijf van den visch to ontkee-

ren en te ontbinden, met eene uitwaseminge van
stinkenden geur, die iedereen verwittigt verre van
daar te blijven, uit vreeze van besmettinge en ziekten;
immers zoo wilde 't Gods Voorzienigheid dat het
walgelijkste zelfs, zoo_als de stank der verrottinge,
eenig goed voor doel had.
I Den baars vergallen D is een Hollandsch
spreekwoord, 't is den baars al kuisschen de galblaze
openrijten, de smake van den visch alzoo bederven,
en van daar : aller hand zake verbrodden, dat men
zeggen wil.

De visch dies men te Brugge post of stekker
heet gehoort ter 74elver vischfamilie, hebbende twee
drie stekels in de rugvinne staan. Als 't gebeurt dat
men zulk eenen visch . ophaalt schaft hij dikwijls
vermaak aan den jongen visscher; immers de post
wordt, met een kork op zijne vinne, wear in 't water
gelaten, en daar rijdt hij rond, belet van ten gronde
te gaan door het kork, en dragende sours, tot overmaat
van ellende voor hem en van leute voor die 't zien,
nog een vaantjen op het kork gesteken toe.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers. Brugge.
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BOND DEN REDID
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

13 APRIL 1867

N° 20

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 14. Palmenzondag, eerste dag van de
Gob-weke, zesde Zondag in den vasten, tweede voor
Paaschen. Leest het 1 e jaar, bl. 125 en volgende;
item, bladz. 430 en volgende. De palmen die op
vandage ten teeken van triomphe gedregen worden
spaart de heilige Kerke tot den naast komenden
Asschenwoensdag -en verbrandt ze dan tot asschen om
te strooien op de hoofden der geloovigen. Het stond
de Kerke vrij dien asschen te maken waarvan zij
Wilde, maar al dat de heilige Kerke doet zit vol
beteekenisse, zoo beteekenen die verbrande. palmtakken de onstandvastigheid des menschelijken handels, die heden roept : • Hosannah ! * en morgen
4 Tolle, toile! eenwerf : g Welgekomen, de zone
Davids ! * en anderwerf : •Weg en aan 't kruis met
hem ! D Onze verkeerde in de asschen gevallen goede
werken worden ons op 't hoofd geleid van de heilige

Kerke, als of ze zeide : Draagt nu uwe zonden en
uwe ondankbaarheden, en doet er boete voor, de
dood zult gij sterven, zoo uwe goede werken gestoryen zijn ! — Sint Benedictus of Benoit Dupont, de
vermaarde broeder Pontifex, of bruggemaker, 1165,
over welken ik ten naasten jare, als 't God belieft,
breedvoeriger zal spreken.
MAANDAG, 15.
DIJSENBAG, 16.
WOENSDAG, 17.

Kromme Woensdag. Leest het
jaar, bladz. 130. Schort-de-klokke Woensdag, dat
is schort- of staakt-de-klokke Woensdag, daags eer de
klokken — zoo de zeg is, — Haar Roomen gaan.
DONDERDAG, 18. Weiten — of witten — Donderdag, Zoppedoppendonderdag. Leest het 1 e jaar,
bladz. 130, 134-38. — De zeven honderdste verjaardag van den gelukzaligen Idesbaldus, Ysbald of
Ysboud, van der Gracht, 1167.
4e
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Idesbaldus is geboren in het graefschap van
Vlaanderen, omtrent 't jaar ons Heeren 1100, uit
eene der oudste en edelste familien van ons land,
welke heden nog in vollen bloei is, en ten alien tijde
zoo veel doorluchtige mannen aan Kerke en staat
gegeven heeft. Zijn vader was een dapper ridder,
die in 't jaar 4096, ten strijde trok naar 't Heilig
Land. onder 't bevel van den grave van Vlaanderen,
Robrecht, bijgenaaind van Jerusalem, en zijne moeder, eene allerchristelijkste vrouwe, dewelke haar
uiterste beste deed om haar kind eene goede opvoedinge te bezorgen en in de deugd en geleerdheid te
doen toenemen.
Nadat Idesbaldus zijne studien voltrokken hadde, besloot hij den k;eestelijken staat te aenveerden,
en ontving de priesterlijke wijdinge, volgens alle
waarschijnelijkheid uit de handen van den gelukzalligen Johannes van Waasten, bisschop van Teerenburg. Leest het 2 e jaar, bladz. 65. a Het en is niet
uitsprekelijk, —zest de schrijver van zijn leven, —
met wat eenen ijver en devotie deze weerdige priester
dagelijks het heilig Sacrificie der Misse was celebrerende, en met wat eerie neerstigheid hij zijn conscientie van alle vlekke, ja ook van de allerminste
faute was bewarende. Zijne conversatie en maniere
van leven was meer engelsch als menschelijk, waardoor hij een iegelijk stichtede, en hem van alle
menschen bemind maakte. Hij was een vader van
weduwen en weezen, groote liefhebber der rechtveerdigheid en bezondere trooster der bedrukten,
zijn huffs was als een hospitaal van kranke en behoeftige menschen, tot dewelke hij zoo toegedaan was,
dat hij bijna al zijn hoed aan hen uitdeelde, namelijks voor hem zelven iet bewarende. Dit heeft deze
godsdienstige priester principalijk gedaan in het
jaar 1127, als wanneer, door de onvruchtbaarheid
derlanden, in geheel Vlaanderen en de omliggende
plaatsen eene zoo groote benauwdheid en there tijd
is opgerezen, dat door het gebod van den Grave
van Vlaanderen Karel, gezeid de Goede, verboden
is geweest, dat men in geen plaatsen van zijn gebied
en zoude bier brouwen, en dat men alle honden
zoude dood smijten, om alzoo het graan en brood
te sparen tot behoef der menschen. 1
't En is dan geen wonder dat eenige jaren later,
als grave Diederik van den Elzas te wege was te
vertrekken naar 't Heilig Land, hij den zaligen Idesbaldus naar 't hof ontboden en zijnen almoesenier
gemaakt heeft, om, in zijne afwezigheid de gravinne
Sibilla, zijne huisvrouwe, in de regeringe van 't
land behulpzaam te wezen, en tevens ook hem te
gelasten met de zorge van iijnen zone Philip, g om
hem 't instrueren in alle godsvruchtigheid, gelijk het
eenen goeden pedagoge toekomt. • Als Idesbaldus

nu eenige jaren in 't hof gewoond hadde, zoo heeft
hij schoone gesproken om het te mogen verlaten, en
te gaan bezit nemen van het kanonikaat, 't welke hij
sedert lange bezat in de Collegiale kerke van Sinte
Walburge, te Veurne, met groote moeite wierd zijii
verzoek toegestaan, aangezien iedereen bedroefd was
van zoo eenen deugdzamen en voorzichtigen priester
uit het hof te zien vertrekken.
Ten dien tijde lag er bij Veurne, op drie boogscheuten van de zee, eene andije van 't order van
Cistercien, gezeid van Dunen, om de wine dat zij
gebouwd was in een dal omringd van zandbergen,
welke men in de oude Keltsche tale, dunen noemt.
Dit klooster wierd gesticht, in 't begin van de jaren
1100, door den zaligen Ligerius, meunik van 't order
van Sint Benedictus; in 1123, wijdde Johannes van
Waasten, in miens bisdom die plaatse alsdan liggende
was, de kapelle alsmede 't kerkhof van 't klooster,
maakte er eene abdije van en' stelde Ligerius als
eersten abt aan van Dunen. De paters volgden den
reel van Sint Benedictus tot in 4138, alswanneer
abt Fulco, opvolger van Ligerius, met consent van
zijne religieusen, naar Clairvaux ging en daar zijne
abdije overleverde in handen van Sint Bernardus,
aanveerdende aldus voor hem en al zijne meuniken,
'twit habijt, benevens de hervorming van Cistercien.
Fulco bleef wonen te Clairvaux, en Bernardus zond
in zijne plaatse naar 't klooster van Dunen, als eersten abt sedert de hervorminge, den gelukzaligen
Robrecht van Gruuthuyse, geboortig van Brugge;
't was die zelfste Robrecht dien Sint Bernardus later,
op zijn sterfbedde te weten, voor zijnen opvolger
koos te Clairvaux. Nu, als Idesbaldus onder de kaneuniken leefde van Sinte Walburge, te Veurne, zoo
ging hij dikwijls de paters van Dunen bezoeken en
verkeerde in nauwe vriendschap met den zaligen
abt Robrecht. Hierdoor kreeg hij zulkdanigebegeerte
om ook meunik to worden, dat hij Robrecht smeekte
hem in 't gezelschap zijner religieusen te willen aanveerden, en korts daarna, met eene onzeggelijke
blijdschap, 't kloosterhabijt ontving. Dit geschiedde
omtrent 't jaar Ons Heeren 4442.
Idesbaldus was schaars geprofest of Robrecht
I ziende dat hij in den dienst Gods onvermoeielijk
was, hem met de kerkelijke lofzangen gedurig bekommerend, en daarenboven ervaren in de muzike,
begaafd met eene schoone stemma, en andere talenten had daartoe dienende, heeft hem Cantor van 't
klooster gemaakt, Welk officio in het order van
Citaux grootelijks geacht is, als hebbende het last

van de Antiphonen, Responsorien en andere goddelijke lofzangen eerst alleen op to gaan, om alzoo de
andere religieusen, die somtijds in den zany zoo

ervaren niet en zijn, een vasten loon te geven, en
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den dienst des Heeren met goed accoord te volbrengen .
Eindelijk, in 1115, na 't vertrek van Robrecht
en van Albero, zijnen opvolger, is Idesbaldus door
de paters, met gemeene stemmen, tot derden abt
van Dunen verkoren geweest, en vervolgens gewijd
en geinstalleerd door den bisschop van Teerenburg,
bijgestaan van Robrecht van Gruuthuyse, alsdan abt
van Clairvaux, den zelven die Idesbaldus in den
Dune ontvangen hadde. Twaalf jaar lang bestierde
Idesbaldus zijne meuniken iu alle zachtmoedigheid
en voorzigtiglieid, ende ondertusschen d de grave
Diederijk en zijne huisvrouwe Sibilla, met haren
zone Philips, door de oude conversatie en wondere
werken van dezen heiligen man beweegd zijnde,
hebben hem dikwijIs bezocht, en eerden hem als
hunnen vader, en wel wetende zijne voorzichtigheid,
hebben hem in de gewichtigste zaken van het land
raad gevraagd en dien gevolgd, waardoor hij en het
klooster zeer vermaard wierd, zoo dat een iegelijk
hem groote almoesen en privilegien oaf, zoekende
op alle maniere de gelegentheid om het gezelschap
en de tegnwoordigheid van den heiligen man te

met hidden of smeeken en konde voorbijgaan, zoo is
de gelukkige dag opgestaan, te weten den 18 April
1167, op den welken de eeuwige dag is verschenen;
en, in de ziekekamer vergaderd zijnde al zijne lieve
kinderen, is in hunlieder tegenwoordigheid zijne
zuivere ziele uit den kerker van dit sterfelijk leven
naar het eeuwige vertrokken, vergezelschapt met
Christus zijnen leidsman, dien hij altijd zoo getrouwelijk gediend hadde. m 't Is van dage bij gevolge
juiste zeven honderd jaar geleden dat de zalige Idesbaldus gestorven is.
't Lichaam van Idesbaldus, in 't religieus habijt,
to weten wit van onder en zwarten keuvel daarboven,
is begraven geweest in eene louden kiste en binnen
de muren van 't convent. Twee-en-1 zeventig jaar
later, in 1239, onder Abt Niklaeis van Belle, wanneer kerke en klooster uit den gronde nieuw gebouwd
waren, heeft men de tombe ontdekt van den zaligen
Idesbaldus, en zijii lichaam zonder schende en welriekend bevonden, hoewel men het niet gebalsemd
en hadde, maar met levend kalk bedekt. Deze heilige
overblijfsels zijn naar 't nieuw convent vervoerd, en
met alien eerbied in de capitelkamer onderzocht en
wederom ter aarde besteld; welke vervoeringe of

In 1459, op den 3 Julij, heeft Idesbaldus, te
Oostkerke, bij Brugge, gezamentlijk met de abten
van Oudenburg en van den Eekhoutte, de verheffinge
bijgewoond der reliquien van Sint Guthago, belijder
-en koning van Schotland, welke aldaar gepleegd
wierd door Geeraard, bischop van Doornijk. Allot
ik wete nopens Sint Guthago en de verheffinge van
zijne reliquien, zal ik mijne goedjonstige lezers en
lezeressen mèedeelen, op 3 Julij aanstaande, mils
men alsdan de gedachtenisse viert van dien heiligen
belijder.
Door eene bijzondere liefde gedreven tot den
honingvloeienden vader Bernardus, welke alsdan
sedert omtrent elf jaar, in den Heere gestorven was,
is Idesbaldus, rond 1156, naar Roomen gegaan, en
heeft Paus Alexander III, die korts te vooren do
abdije van Dunen met vele privilegien begiftigd
hadde, ootmoedig te voete gevallen, hem biddende
dat hij zou willPn Bernardus onder 't fetal der heiligen stollen, 'twelk Paus Alexander lien jaar later,
te weten in 1474, met blijdschap gedaan heeft.
Als Idesbaldus nu twaalf jaar lang zijne onderzaten heiliglijk geregierd hadde en in alle deugden
voorgegaan, zoo heeft het God belied zijnen getrouwen dienaar, na zoo veel arbeid en zweet, te verleenen
de langgewenschte ruste des doods, om hem aldus
in zijne eeuwige ruste te geleiden. Idesbaldus wierd
ziek, en ten lesten, nu den tijd vervuld zijnde, de
welke in den secreten raad van het consistorie Gods
gesteld was, die noch met goed, noch met geld, noch

translutze verbeeld is op eerie groote schilderije,

hangende in de voorzale der voornialige abdije van
Dunen, te Brugge, thans het groot Seminarie.
In 1566-15'77, hebben de Geuzen de abdije van
Dunen teenemael uitgeplunderd en verwoest, en al
de paters weggejaagd. Als de ruste wèerom hersteld

was zoo heeft abt Bernard Campmans, die met zijne
religieusen resideerde ten Bogaerde, eene toebehoorigheid van de abdije bij Veurne, vele opzoekingen
gedaan onder de brake van 't oud gebouw, ten einde
de tombe te ontdekken van den zaligen Idesbaldus,
welke hij ten langen laatsten gevonden heeft, onder

45 voet nand, dat van den hoogen blekker erover
gewaaid lag; op 13 November 1623, deed hij lijk ten
Bogaerde voeren, en bijgestaan van eenige paters,
op Wittendonderdag- van 't volgende jaar liet hij de
kiste opendoen, om Idesbaldi gebeenderen, zoo hij
meende, to zuiveren, aangezien zij nu bij de 457
jaar begraven waren geweest; hoe en moest hij niet
verwonderd staan, als hij een geheel lichaam pond,
gekleed in 't religieus habijt, gewikkeld in een gewasschten doek, en toegebonden met keinpen koorden. Zoo seffens liet Campmans de wete aan Zijne
Hoogweerdigheid Antonius de Hennin, bisschop van
Iper, in wiens bisdom ten Bogaerde gelegen was,
hem ootmoediglijk biddende van in persoon diekostelijke reliquien te komen onderzoeken, en daarna van
alles getuigschrift to geven, 't gene Zijne Hoogweerdigheid geheel geerne gedaan heeft, op 21 April
1624. In 't korte was die wonderlijke vindinge overal

156

ROD DEN HEERD

bekend, bij zoo verre dat de aartshertoginne Isabella,
Gouvernante dozer Nederlanden, met Cardinaal de la
Cueba, rnarkgraaf Spinola, en meer andere heeren en
damen van Naar hof, ten Bogaerde gekonien zijn,
om Idesbaldi lichaam le vereeren, welk men ter
Bier gelegentheid in den choor der kerke ten toon
gesteld hadde. Om de gedachtenisse van dit bezoek
te bewaren, heeft men hiervan eene kleene schilderije
laten maken, die heden nog te ziene is in eene der
spreekkamers van 't groot Seminarie te Brugge;
't zelve staat ook verbeeld op de eerste der drie geschilderde glasvensters, die den zijbeuk versieren
van de kerke van Onze Lieve Vrouwe ter Potterije, en
waarvan de twee eerste, in 4863, gemaakt wierden
door den welbekenden heer Henri Dobbelaare,
kunstschilder te Brugge.
Als de Duneheeren van ten Bogaerde naar Brug
ge verhuisden, in 4629, zoo namen zij 't lichaam
nièe van den zaligen Idesbaldus, en stelden 't met
groote eere onder eenen der autaren van hunne
kerke, te weten in den beuk die langs de strate kwam
tot aan de hedendaagsche wagenpoorte. Daar bleef
het berusten, in eene vierkantte kunstig gesneden
houten tombe, tot aan de fransche revolutie, wanneer
de paters op nieuw moesten vluchten en dien onwaardeerbaren schat wegsteken, in afwachtinge van betere
tijden. Eindelijk in '1839, gaf de laatste meunik van
Dunen, de weleerweerde Pater LNiklaeis de Roover,
— God ruste zijne lieve ziele! — de reliquien van
den zaligen Idesbaldus aan de kerke van Onze Lieve
Vrouwe ter Potterije, en deed eene marbelen tombe
maken, om ze erin te leggen, onder den autaar van
Onze lieve Vrouwe, in den zijbeuk.
't Laatste onderzoek van die reliquien is gedaan
geweest, op den 4 September 1833, door zijne Hoogweerdigheid Franciscus Renatus Boussen. Hier is
't proces verbal daarvan
• Franciscus Renatus Boussen, door de bermhertigheid Gods en - de genade van den heiligen
apostelijken stool, bisschop van Ptolemais, administrator van het aanstaande bisdom van Brugge.
4 Wij maken kenbaar en getuigen dat op den 4
dag van September van het jaar 1833, ten 9 uren
voormijidag, wij gegaan zijn naar het hospitaal de
Potterije, in de stad Brugge, vergezeld van den zeer
eerw. beer Franciscus Thomas Corselis, onzen vicaris generaal, en den zeer eerw. heer Ludovicus
Josephus Delebecque, onzen secretaris en honorairen
kanonik onzer kathedrale kerke, en dat op het verzoek
van zuster Benedicta Kesteloot, overste van gezeide
hospitaal en van den eerw. heer Philippus van Wymelbeke, geestelijken bestierder van hetzelve, in de
tegenwoordigheid van de voormelde persoonen en
van Franciscus Lefebure, steenhouwer, van Philip-

pus Jacobus Baart, loodgieter, en van onze voormelde
vicaris generaal en secretaris, wij bevolen hebben
aan gezeiden Philippus Baart, met eerbiedigheid te
openen eene looden kiste, die eertijds gerust had in
eene tombe onder den zijdsautaar ter rechter zijde
aan den ingang der kerke van 0. L. V. ten Dunen,
binnen Brugge, gelijk het bewezen wordt uit het
proces verbal der visitatie gedaan den 29 December
9 193, en in het jaar 1796, ter gelegentheid der
slechte tijden, gevlucht door de religieusen van gemelde abdije van Dunen, in het huis van Philippus
Robbens, bedienden van Sinte Anna kerk te Brugge,
gelijk het bewezen is uit het proces verbal van 20
Mei 1796. Den 12 Febrnarijs 1799, is zij wederom
verdregen naar het huis van Niklaais Cockelaare,
gelijk het proces verbal van zelve date bewijst; eindeling, den 6 April 1831, door de zorg van Niklaais
de Roover, laatsten meunik van Dunen, die alsdan
gemeld huis bewoonde, is zij vervoerd naar het hospitaal gezeid de Potterije en geplaatst in eene marbelen tombe, onder den zijdsautaar, ter rechter
hand des ingangs der kerke van gezeid hospitaal,
gelijk breeder te zien is in het proces verbal van
gemelde vervoering, in Welke kiste geleid was het
lichaam van den zaligen Idesbaldus, in zijn Leven
derden alit van bet oud klooster van Dunen, overleden in zeer groote opinie van heiligheid, in bet jaar
1167, en dat wij in die kiste, Welker bovenste deel
was eene verhevene looden plate, gevonden hebben
het lichaam van gezeiden heiligen, Lang omtrent zes
voeten, gekleed op het hoofd en de Borst met het
kleed van zijn Orden, dat Hat was, verstorven en
veranderd van kleur, niet meer zwart, gelijk in de
visite gedaan den 25 October 1726, maar grijsachtig,
waarschijnelijk door het water, waarin het lichaam
ter diepte van ten minsten een duim lag, en klaar
was gelijk krystaal.
t Wij betuigen nog dat gezeid water, gelijk aan
fonteinwater, niet alleenlijk vrij en was van slechten
reuk en smaak, zelfs van eene loodmaak, maar
in tegendeel eenen aangenamen smaak had, waarvan wij en al de omstaanders de ondervindinge
genomen hebben met van hetzelve te proeven. Wij
verklaren dat het vleesch vergaan is, dat er van
hetzelve niets over en blijft als eene aardachtige stoffe omtrent de Borst, zwart en root aan het uitzicht,
nogtans vast en vatbaar. De kaakbeenderen waren
vast aan het hoofd; in de twee kaakbeenderen
zaten negentien tanden, geheel en vastgehecht; het
hoofd was vastgehecht aan het geraamte; de vingeren
en de teen waren los, maar deszelfs gebeenderen wel
bewaard; wij hebben dezelve gekust en de gebeenten van den slinkeren arm met eerbied genomen uit
de kiste, geleid in een houten kasken, dat wij zullen
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doen plaatsen in de marbelen tombe van den zijdsaltaar in de kerke der oude abdije van Dunen, die
welhaast ons bisschoppelijk seminarie zal worden.
K Wij verklaren eindelijk dat, gedurende geheel
den tijd dezer visite; er uit de kiste Been de minste
kwade reek gewasemd en is en dat wij Beene wormer
o. ezien en hebben.
g Daarenboven, wij verklaren dat de visite geeindigd zijnde, wij door gezeiden Philippus Jacobus
Baart, loodgieter, de bovengeschreven looden plate
hebben doen sluiten, zonder onzen zegel erop te
stellen, omdat wij been zegel erop gevonden en hebben.
• Eindelijk wij maker kenbaar dat, op gemelden
dag, ten twee uren namiddag, in bijwezen van de
voornoemde persoonen, wij de voorzeide kist behelzende de kostelijke overblijfsels van den zaligen
Idesbaldus hebben doen dragen in de kerke van
gezeid hospitaal de Potterije,vergezeld van brandende
keersen, en die hebben doen plaatsen in de marbelen tombe onder den zijdsautaar ter rechter zijde
van gezeide kerke: deze visite hebben wij geeindigd
met onzen kleenen zegel in rood lak te plaatsen op
het deksel van gezeide tombe, en door het zinger
van den lofzang Iste confessor, aan den voet van
gezeiden autaar. In Welker getuigenis wij deze
tegenwoordige brieven geteekend en doen zegelen
hebben met onzen kleenen zegel, in rood lak, en het
handteeken van onzen secretaris, den dag, maand
en jaar als boven.
R

Geteekend:

FRANCISCUS,

Bisschop admr.
L.

t S.
Bij bevel van Z. D. Hoogw.
den Bisschop admr.
• Get. L. J. DELEBECQUE, Can. Secr.
t

Jaarlijks viert men in de kerke der Potterije de
gedachtenisse van den Zaligen Idesbaldus, op den
18 April, verjaardag van zijne heilige dood. Als die
dag, gelijk van dezen fare, in de God weke valt, wordt
de plechtigheid verschoven tot Beloken Paaschen.
Dag en nacht brandt er eene Lampe voor de reliquien van den Zaligen Idesbaldus. Neffens den
autaar, al den kart van 't Evangelie, hangt er eene
schilderije op zijn Roomsch, die zijn dood lichaam
verbeeldt, 't rust op een kostelijk tapijt, draagt 't wit
habijt van Cistercien, met eenen langen zwarten keuvel daarboven; rond het hoofd zijn er koperen vergulde stralen in 't lijnwaad vastgemaakt, een kruis,
met gesteenten hangt op de borst, en twee ringen
zitten aan de vingers. In den vloer voor den autaar,
ligt een zerk, ter gedachtenisse van Pater Niklaeis
de Roover, met 't volgende opschrift

M.

O.

D.

Pitt MEMORLE
REVdi

Dom' NIGOLAI

IN SiECULO
RICHARD! DE ROOFER,
'NATI IN OOST-EECLOO, 10 l bris 1731,
ULTIMI ABBA.ThE DUN' RELIGIOSI,
DIOECESIS BRUGENSIS BENEFACTORIS INSIGNIS
QUI ET HUIC ECCLESIZE MUNIFICUS
DONO DEDIT, DEVOTEQUE PONI CURAVIT
SUB ARA DIME VIRGINIS,
CORPUS B p i IDESBALDI,
III

6

ABS DUNENSIg,

APRILIS 1831.

OBIIT BRUGIS,

R.

23
I.

MARTI!

1833.

P.

dit is : Ter eere van den allerbester en allerhoogsten
God en ter zaliger gedachtenisse van den Eerweerden
Heer Niklaeis, in de wereld Rijkaart De Roover,
geboren te Oost-Eecloo, op den 10 September 1751,
laatsten meunik der abdije van Dunen en uitmuntenden weldoener van 't bisdom van Brugge, die uit
milddadigheid tot deze kerke, haar, op den 6 April
1831, 't lichaam geschonken heeft van den Zaligen
Idesbaldus, derden abt van Dunen, en met eerbied
doen stellen onder den autaar van Onze Lieve
Vrouwe. Hij stied te Brugge, op den 23 Maarte 1833.
Dat hij in vrede ruste!
Die begeert een gedacht te hebben van 't oud
klooster van Dunen, dat de geuzen verwoestten bij
Oostduynkerke te Veurne, ga den trap op van 's
stads bibliotheke te Brugge, daar hangt het plan in
zijne geheele uitgestrektheid, op doek geschilderd
door Pieter Pourbus: bij Oostduynkerke zelve staat
nog de schure en de kapelle ten Bogaerde, het
duivekot, bosseboomen haven van in Paters tijd,
en op de plaatse zelve waar Sint Idesbaldus van
onder 't zand gehaald wierd een briken kapelleken
en de stomp van 't gene men nog noemt Sint lisbaldes kruis, en dat met tijd van jaren geheel en
gansch weggesneden en afgesnekkerd is door al te
godvruchtige pelgrims. .1 Is een eeken kruis, en
verzoeke de lezers van Oostduynkerke mij te Willer
opschrijven en toezenden wat er op 't kapelleken te
lezen staat, met nadere inlichtingen, traditien, etc.,
zoo er bestaan, bevelende eenieder de aanwijzinge
die verder staat en die bewijst hoeveel recht men wel
heeft van de marker van eertijds te lasteren, als of
zij de geleerdheid en allen vooruitgang tegen waren.
De familien van der Gracht, du Sart de Bouland,
te Doornijk, Rotsaert d'Hertaing, Goupy de Beauvolers en Coppieters te Brugge dragen den name Idesbald
om hun verwantschap met den gelukzaligen.
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49. Goe Vrijdag, sterfdag onzes Heeren Jesu Christi. Leest het l e jaar, bladz. 430.
ZATERDAG, 20. Paaschavond, als de Paaschkeerse
gewijd worth. Leest het 1 e jaar, bladz. 444-55.
Wanneer ik 't voorleden jaar u de historic uiteen
deed van de Paaschkeerse meende ik al tamelijk wel
de stoffe uitgeput te hebben, zoo de franschen zeggen,
en er al van gezeid wat ervan te zeggen is; eilaas
de heilige kerkruysterien zijn ondoorgrond- en onuitputbaar.
Men moot weten Paaschen komt altijd na den
21 Maarte, als de dagen en de nachten even Lang
zijn, en de maand waarvan de voile mane op den
21 valt, of ten kortsten daarna, dat was bij de Joden
de eerste maand van 't jaar, en den eersten sabbat
na het midden van die eerste maand, geheeten Nisan,
hielden zij hunnen Paaschen. 't Was op den 14 van
lien Jood,chen Ntsan dat Christus stierf, eenen Vrijdag, en zij haastten zijn lichaam van 't kruis af,
omdat het 's anderdags sabbat was, zoo men weet;
nu, de heilige Kerke rekent nog altijd naar die
eerste joodsche maand Nisan, en naar de voile mane
binst die maand, en den eersten keer met of na die
voile mane dat het Vrijdag is houdt zij GoO-vrijdag,
's anderdags Paaschavon.d en derdendags Paasschen.
De 21 Maarte blijft dus staan als ../Equinox of evennachttijd, maar 't kan 29 dagen te wachten zijn eer
't voile mane, is en 6 dagen eer 't Zondag is : alzoo
reist de Paasschen en verschuift hij van den 22 Maarte
tot den 25 April, over 35 dagen, en ' met Paasschen
verschuift geheel het jaar en geheel de verwachtinge,
het leven en de dood Christi, die de Kerke over 't
kerkelijk jaar verdeeld heeft.
'tWaren te Jerusalem de overheden des tempels
die den Paaschen rekenden en 't paaschvier ontstaken
op den top van den olijf berg, op Tabor, en op andere
bergen, die, om zoo te zeggen, voor almanak dienden, bij gebrek van de kunste van drukken. Als 't uit
was met de Joden en dat de Sabbatdag veranderde
in den Zondag, dan kwam 't de bisschoppen toe
van ,den Paaschen te stellen en bovenal den Paus;
daar zijn moeielijkheden en geschillen nit gerezen,
meer en veel ]anger als dat ik lust hebbe om te
schrijven, genoeg is 't en zoo vele dat de sterrekunde
in zulke zaken wel te passe kwam, en dat Zijne
Heiligheid, in 't verloop der tijden, den bisschop van
Alexandrien belast heeft met de paaschrekeninge
voor geheel de kerke te maken, omdat sterrekunde
en andere zulke wetenschappen dan te Alexandrien
beter geoefend waren als overal elders. Zoo de
Aartsbisschop van Alexandrien in Egyptenland zond
jaarlijks zijne welberekende paaschtabelle, een met
wasch bestreken en beschreven berdelken, naar Roomen, en van Roomers zond ze de Paus met verplichVRIJDAG,

tende macht, naar de bisschoppen, van waar zij, met
anderebisschoppelijke vermaningen en schikkingen,
tot bij elke gemeente toekwam. Dat is, na alle waarschijnlijkheid, het eerste begin van de vastenbullen,
zoo men zest, of mandementen. De vastenbu Ile wordt
nu afgelezen, en aan of bij den preekstoel gehangen,
ten dienste van eenieder, eertijds hechtie men de
paaschtabelle, met geheel den loop van 't jaar, het
leven Christi in een woord, aan de paaschkeerse, en
daar zijn misschien wel plaatsen waar men het nog
doet, alzoo beteekenende dat het alle jaren eene
nieuwe paaschkeerse, een nieuwe Christus, eene
nieuwe passie, eene nieuwe verrijzenis is, nogtans
altijd een en de zelfste onveranderlijke Christus
gisteren, Christus vandage, Hij zelve, in alle eeuwigheden. Amen.
Te Brugge was dit gebruik zekerlijk in voegen,
zoo als overal elders, en ik hebbe zelfs twee nude
paaschtabellen gevonden die eertijds voor d'e paaschkeerse gemaakt wierden in de abdije van Dunen;
hovers de oudste staat het volgende
Sequentia hcec of 'm appendebatur
Cereo Paschali in monrio dunensi
Genus iste Dei summi celebratur honore,
Cu us morte rei surgunt a morte redempti.
Annus er at non us solis, lunceque seeundus,
Quando fuit Dominus sacra de virgine ?tutus.
Lta solent scribi Paschalis tempore festi,
Ciclus, et ipsa Dei lux, lunceque littera qualis.
Cereus iste rubnm designat, sive columnam:
Qum fuit Hebreis, lux noctis, et umbra diei.
Laus tibi sit christe, quem signat cereus iste.
Annus Dncce Incarnaois, MVc LXXXVI. enz.
Dat is : « De volgende sequentie hong eertijds aan de
paaschkeerse in ons munster van Dunen. — Deze
keerse wordt in weerden gehouden ter eeren des
Allerhoogsten, door Wiens dood die schuldig waren
verlost en opgestaan zijn. 't Was 't negenste zonnejaar en het tweede manejaar, als God uit eene heilige
Maagd geboren wierd. Dit pleegt men te schrijven
omtrent den feestdag van Paaschen : Het guldental,
den zondagletter, den maneletter. Deze keerse bediedt
den braambosch, of de kolomme die de Joden
's nachts een Licht, 's daags eene schaduwe was. Lof
zij u Christe, die bedied zijt door deze keerse ! ,
« 't Jaar Onzes Heeren incarnacie 1586.

D

De andere paaschtafele is als volgt

Cereo Paschali Tabula affigenda in die Paschte.
Cereus iste benedictus est in honorem Domini
nostri Jesu Christi, et Beate Virginis Marice matris
ejus, patronte hujus monasterij et totius ordinis cisterciensis.
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Anno Domini
a Creatione mundi
a fundatione cistercij
a fundatione clarce vallis
a fundatione hujus monasterij N
ab inauguratione R. adm. U. :1G6. nostri N
;Ex vj
Epactd
Aur numero
Littera Dominicali
LittPra Martyrologij
lndictione Romana
Pascha occurente
Ascensione

6
G
G Majus.

4
22 Aprilis
31 Maij

Pentecoste
Festo corporis Christi
Dominicis post pentec
Dominica i adventus

15
10 Junij
21 Junij
24
2 Xbris

Dat is te zeggen : d Tafel om te hangen aan de
Paaschkerse te Paaschen.
Deze keerse is gewijd ter eeren Onzes Heeren
Jesu Christi, ende der heilige maged Maria zijner
moeder, patroonesse van dit monster of klooster, en
van geheel 't order van Cistertien. 't Jaar Onzes
Heeren 1696. enz.
De reste en behoeft Berne vertalinge.

UITSTAP IN DE WARANDE

DE PALING

Anguis, in 't latijn wil zeggen eene slange, van
any, dat krom, krinkelend beteekent; van daar hebben de Grieken ook engchelus, de Duitschers ahl, de
Hollanders aal, dat van angel moot komen, gelijk
vaak van yank, slaapbevangentheid, en de engelschen eel. 't Is gemakkelijk om vatten waarom de
paling een slangenaam toegevoegd wordt. De beste
aal wordt bij de hollanders paling geheeten, waarom
en durve ik bij den gisse niet zeggen, 't en ware dat
paling verkort kwame uit panneling, dat zooveel zon
te zeggen zijn als pan-aal; zoo heeft men immers van

banneling balling gemaakt, maar in dit geval behoorde men palling te schrijven, 't gene ik nievers

en vinde.
Tot daar!
De paling is een zachtvinnige riviervisch, hij
en heeft Been buikvinnen, Beene zichtbare sadpen, 't en zij als zijn vel gedroogd is; zijne kieuwen
of kavels zijn nauwelijks open uitewaards, ende
komen overeen met de bekwaamheid van den paling
om langen tijd met weinig- asembare lucht te Leven.
De paling veust liefst in zoutwater, daarom vaart
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bij te Aprilwaard of nog eer Haar de zee toe; korten
tijd nadien komen de kleene pezelkens van paling
stroomwaards opgekriold, en worden allengskens
grooter, tot zes voet lang toe. Geen visch en is zeker
zoo lang- en zoo teerzeerig als de paling; de stukken
gevladen paling springen van den rooster in 't vier,
zest men, en, dat Hader de waarheid komt, de paling,
beneden vijftien duim onder 't Boor of 't waas liggende, voelt de donderachtige ontsteldtenisse van
de lucht, en komt boven om, — gevangen te zijn. Dit
weten de palingvangers.
Daar zijn vier soorten van palingen, de eene
vallen zwart, de andere geluwachtig, maar 't recht
verschil en kenne ik niet; zomer- en winterpaling
heb ik hooren noemen, en welke de beste was, maar
't ontgaat mij ook. 't Vel van den paling maakt
een goed snoer om den vlegel aan den staf te binden,
en — maar dit is superstitie ! — om de krampe of te
knopen
AA NWIJZINGE

Van de desolatie geschied in de abdije van den
Dunen, anno 4566, door eenige moedwillige geuzen,
een weinig voor de installatie van heer Pieter Hellinck, gelijk dezelve is bevonden geweest bij de
cornmissarissen des konings, daartoe gedeputeerd.
Het sluitsel van den choor was boven geheel
doorluchtig, geheel geschend ende gebroken, metsgaders ook de doorluchngheid staande boven het
sluitsel van de voorkerke.
In de zijdkapellen, de altaren gebroken ende
de reliquien weg genomen.
De kapelle daar de laatst overleden prelaat heer
Robert de Clerck in begraven lag teenemaal geruineerd ende de paveersteenen uitgeworpen, welke de
prelaat zeide geweest te hebben een exquis werk, zoo
ook uitgehouwen eenige stukken aldaar nog bevonden.
Item ten meesten scandale hebben geruineerd
het heilig Sacraments huffs, welke gekost hadde van
maken, zoo de prelaat zeide bevonden te hebben in
de boeken van zijnen voorzaat, omtrent de twaalf
honderd ponden grooten.
De ornamenten van de kerke meest al genomen
en uitgevoerd, uitgenomen eenige van de beste
casulen, die te Brugge gevlucht waren, wezende van
louden lakene.
Den hoogen altaar van albaster Steen, gekost
hebbende omtrent de 78 a 20 honderd guldens,
gebroken ende gebriseerd.
De solemnele gestoelten voor heilige persoonen,
celebrerende aan den altaar, priesters, diaken,
subdiaken ende twee acolyten, verbrand metsgaders
al de zangboeken van de kerke, uitgenomen eenige
die de vijanden met hun droegen.

Het oratoire van den prelaat gebroken. De gestoelten van de religieusen zijn geheel gebleven,
gereserveerd zeker sieraad van beelden, die daar aan
gewrocht waren.
Fluweelen kappen ende andere dagelijksche,
metsgaders gordinen, altaarkleederen, alben, ende
andere van lijnwaad, al van de kerkeschenders weg
genomen.
Alle provisie van granen op de zolders, met al 't
andere huiskateil, als bedden, lijnwaad, etc., van de
zelve weggevoerd, de librarie, bet welke de prelaat
meest beklaagde, door dien de zelve meest con sisteerde
in geschreven boeken, den meesten deel te niet gebracht ende ook een deel verbrand, zoo dat er niets
als fragmenten en resteerden.
In de zelve librarie stonden 12 apostelen ende
andere docteuren der heilige kerke, al afgeworpen
ende gebroken. Item, ook van de eerste graven van
Vlaanderen' ende hunlieden successeurs, ook al afgeworpen, ende gebroken.
Letteragen van de goedingen des kloosters ten
grooten deele gescheurd ende verbrand, zoo dat men
nu van vele goederen luttel bescheed kan vinden,
dan in de handboeken, dewelke bij officieren die
de vlucht namen gesalveerd wierden.
Tien hoofden van de elf duizend maagden, komende van Keulen, met gulden kroonen versierd, bij
de kwaadwilligen geweerd ende te niet gebracht.
Het weerdig Heilig Sacrament, met ciborie verguld, genomen, mitsgaders diversche kelken, ende
de dozen van zilvere daar de Heilige Olie in was.
Den orgel geheel gebroken ende geruineerd,
staande ter zijdeti van den choor2
Messe hooren en verlet
Om Gode geven en armt

niet

Kwaadgoed en rijkt
Een logenaar en 5
, Die eerste g raven van Vlaanderen hangen nu, met de
sporen crop van de beeldstorrnerije, deerlijk beschadigd en
nog deerlijker hersteld,
in de groote bibliotheke van 't root
seminarie waar ook het handschrift — te weten in de archivenkamer -- te vinden is van 't gene bier vermeld staat.
2 In 'tplan van de nieuwe kerke van Dunen nu 't seminarie te Brugge , gemaakt van J. Van Speybroeck 1775, staat
de orgel ook alzoo geteekend, Zoo te zien is in de archivenkamer in 't groot seminarie.
3 Dit is eenpriamel

(preeambulum)

of penneproeve van

den schrijver zoo men er vele in . oude liggers en terriers
tegenkomt; 't laatste woord van 't laatste vers ontvloog den
schrijver zeker als hi' dit schreef, 't moet

bedijdt of bedijgt

zijn, en God spare ons van zulker ongelukken weerga als er
hier.beschreven staan.
Elk eenen zaligen Paaschen, en te naaste weke de reste van Sint Makaris,
de Paaschkluchte, etc. etc. 't En is alle weke geen 700 jaar dat Sint lisbaldus
stierf !
Gedrukt bij EDW. GA1LLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

24. Paaschen, Resurrexi Zondag, de
ware dies dominica of dag des Heeren, de Zondag
bij uitnemendheid, als Christus, gelijk de zonne,
ondergegaan in den duisteren nacht van zijn lijden
en bittere passie, weer opgestaan is, de eerstgeboren
onder de dooden, in zijne welvoorzeide en voorspelde
verrijzenisse. Paaschen als de zonne danst ! n dat
hoort men nog, en men ziet bij streken nog lieden
gaan kijken naar den zonnenopgang, en waarnemen
of inderdaad de zonne drie sprongen geeft, en kriekt
of kraakt, zoo de zeg is, van blijdschap. Zij en verstaan den geestelijken tin niet van dit verdichtsel, en
zoo zet het 't geloove ervan voort ter zelver tijde met
dat
de aloude vlaamsche spreuke : • het krieken
is het kraken, het breken van den dag. * 't Evangelie is als volgt: • In dien tijde Maria Magdalena
ende Maria Jacobi, ende Salome hebben specerijen
ZONDAG,

20 APRIL 1867

gekocht, dat zij, komende, Jesum zouden zalven.
Ende zeer vroeg, op den eersten dag van der weken,
kwamen zij tot den grave, als de zonne nu opgegaan
was. Ende zij zeiden tot malkanderen : Wie zal ons
den steen van de dore des grafs afwentelen? Ende,
opziende, hebben den steen afgewenteld gezien.
Want hij was zeer grow.. Ende, ingaande in 't graf,
heben zij eenen jongeling gezien, zittende ter rechter
zijden, bekleed met een witblinkende lang kleed,
ende zij zijn vervaard geworden. Dewelke zeide tot
henlieden : En wilt niet verschrikken, gij zoektJesum
van Nazareth, den gekruisten, hij is verrezen, hij en
is hier niet: ziet de plaatse daar zij hem geleid hebben. Maar gaat henen, zest zijne discipelen, ende
Petro, dat hij u zal voorengaan in Gallileien. Daar
zult gij hem zien, gelijk hij u gezeid heeft. •
Om de hoedanigheid en de maniere van de
begraafplaatse Jesu Christi wel to verstaan behoeft
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men te weten dat de Joden het begraven geleerd
hadden aan de Egyptenaars, die in steenen graven
of gemetste pyramiden plachten te begraven; die
steenen graven, zoo als er bij duizende te zien zijn
in 't dal van Josaphat en Tangs den Jordaanoever,
waren steenen troggen, of liever lagen, of lijk banken
eener bibliotheke, in den rotswand ingelaten en
toegeleid, 't zij al boven 't zij alvooren. Nu, die
steenen graven, lagen, of lepers, waren gemaakt in
uitgegraven in onderaardsche rotskapellen of krochten, en om de lijken te verzekeren tegen rAroof, of
reeuwroof, zoo men zegt, en tegen den aanval van
Wilde dieren, wierden gemeenelijk die rotskapellen
gesloten met eenen schrikkelijk zwaren golal, dat is
eenen rolsteen; onderstelt een overgroot steenen
wagenwiel, dat men met handspeeken bewegen moest
en deed weg en weder rollen voor of van voor de
openinge der rotskapelle. Stond die zware meulensteen voor de drie voet hooge openinge der grafkapelle, geen dier en kon erin; was hij van kante niet geschoven mar gerold, dan was de kapelle open en
toegankelijk voor eenieder. Daarom zeggen de vrouwen : Quin revolver? » wie zal er ons den stee p wegrollen. Ofschoon zij met drijen waren, zij en zagen
daar geene kanse aan. 't Schijnt dat grootmachtige
heeren, gelijk Joseph van Arimatheien, en andere,
een graf in eene kapelle hadden, en dat er voor
andere mindere lieden verscheiden graven in eene
krochte waren, of men zeggen zou onze gemetste
familiekelders. Het graf Christi was Joseph den eigenaar bestemd, en was een enkel graf, bachten in den
berg CalvariOn uitgehouwen en ongebruikt gelaten
tot den dag van Christi begrafenis. De Evangelisten
zeggen dat Christus daar tot aldertijd, zoo men zegt,
afgeleid, gezonken, en niet voor goed begraven en
wierd, ingezien de vrouwen 's anderdags kwamen
om de zalving te voltrekken : dit was om des sabbatdags geene lijken over eerde te later liggen, 't gene
bij de Joden verboden was. Daar sliep dan Jesus, voor
een verbei, vermoeid en gestorven, 's avonds in, sliep
den ganschen nacht, tot 's anderdags 's morgens
vroeg, en dan ontwiek hij, met de zonne, recht
staande, en de bander des doods afschuddende,
gelijk de moede reiziger, die geslapen heeft, opstaat,
en het dorre boomblad afschudt dat order het slapen
op zijne kleederen gevallen is. Hij sliep en hij stood
op; daarom heet men de Roomsche grafsteden der
Christenen koimeterien, cimeterien of slaapsteden, en
niet graven, zoo het heidensch woord luidt, in 't
vlaamsch. Het graf Christi bestaat nog te Jerusalem
en is, in veel zoo niet in alle hoedanigheden, gelijk
aan het nagemaakte heilig graf, dat in de Sinte
Kathrine- of Jerusalemkapelle te Brugge te zien is.
Leest het l e jaar, bladz. 139, 143, i44, 145 en 154,

waar ook bericht te vinden is aangaande Paaschkeerse, Paascheiers, Paaschlelie, etc.
De kinders die te Paasschen geboren wierden
hiet men eertijds Paschalis, Paschal; te Kerstdag
Noel, te Allerheiligen Tossant Dessein, enz. Leest het
4 e jaar bladz. 377. -- Sint Anshelm — dat is Gods
helm, — Aartsbisschop van Kantelberg in Engeland,
1109. Leest het 4 e jaar, bladz. 155. — a Item, up
den zelven tijd, eene edele ambassade deden zoo vele
bij openbare bezegelde brieven, voortijds gemaakt
tusschen den keizer, over de eene zijde, ende den
hertoge Karel, over de andere zijde, zaligergedachten,
hoe dat gecommunikierd, gezegeld, ende gesloten
was, hertelijk bij hem beeden, als dat Maximiliaan,
des keizers zone, trouwen zoude in huwelijke Marye,
de eenige dochtere van den hertoge Karele, de Welke
brieven en bezegeldheden 1 geloove gegeven was,
overmits vele meer circumstancien, alzoo varre
strekkende dat dit huwelijk bij mèr-jonkvrouwen
voorzeid en haren edelen raad geconsenteerd, geaccordeerd ende vulmaaktelijk gesloten was, ende dit
was up den een-en-twintigsten dag van April, ten
elf uren van der nacht, gedaan in 't (Princen) hof, to
Brugge, 't jaar Oozes Heeren Incarnacie, als men
schreef 1477. D
MAA1NDAG, 22. `Item up den twee-en-twintigsten
April, 1479, ende was Sint Jooris avond, doer rees
binnen dier nacht een groot ongeweerte, daar groote
schade of kwam, in der stede van Brugge, ende in
andere plaatsen daaromtrent gelegen. Item de torre
van den Jacopinen, ) — leest het 4 e jaar, blad. 272,
- a was meest al de schaaljen afgenomen. Ende in
't zusterhuis van den derden ordere, daar verbarnde
een scholaken 2 van den voorzeiden blikseme, ende
een tinnen pateel wierd er gesmolten, daar nogtans
andere pateelen bij stonden, die niet gesmolten en
waren. Ende in de prochie Keyem verbarnde eene
geheele hofstede, huizen, schuren, schapen, koeien,
ende al de cateilen, 5 zonder 4 twee of drie peerden,
die 's avonds te vooren in de wee gejaagd waren.
Ook was de torre van Oostende zeere geschend, als
't wel blijkt in dit incarnacioen
Zware schade rees up Sint Jooris nacht,
Bij blikseme ende des donders kracht.
DIJSENDAG, 23. Sint Jooris, leest het l e jaar,
bladz. 163.
I In meest al de steden van Vlaanderen, • zei ik
verleden jaar, i was er vroeger eene schutters gilde
1 Stelt dat in 't fransch als gij kunt.
2 Schoonlaken, ammelaken, gelijk banling balling, panling paling?
3 Capteilen, ca Italia hoofdstukken, beste stukken, cattle
in 't Engelsch.
I Buiten, uitgeweerd.
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van Sint Jooris: te Brugge waren er twee : de ridders
gilde van Sint Jooris en Sint Denijs, gesticht voor de
dertienste eeuwe, en de jonge schotters, gesticht in
de veertienste eeuwe.
Dit ga ik nu wat breeder uiteen doen, met hope
dat het mijne brave lezers zal aanstaan, ingezien er
zoo vele de eene of de andere vlaamsche Sint Jooris
0(Tilde hier of elders toebehooren.
Zoo als gezeid is, bestonden er te Brugge, van
over ouds, twee Sint Jooris gilden, — te weten van
de oude en van de jonge schutters, — die elk een
gildehuis hadden met aanpalende erve,van den ouden
en van den jongen hove genoemd, en gelegen aan den
westkant van de strate, welke heden nog Sint Jooris
strate geheeten wordt. 't Oude Hof, palende van zijds
aan 's heeren Louis van Cassel strate, dichte bij de
stadsvesten, is thans nog ten dienste van Sint Jooris
gilde; 1./onge Hof,waarvan er verder zal sprake zijn,
en stond niet verre van de Vlamingbrugge, tusschen
't Pottevijntje en de Kalkoven strate, en 't gene er van
overblijft is nu een bijzonder huffs, bewoond door
Madam Sion. De vermaarde historieschrijver Antonius Sanderus, of ,Sanders van Gent, geeft eene
teekeninge van 't Jonge Hof in zijn beroemd werk
Verheerlijkt Vlaanderen; 't jaartal 1545 staat op den
Bevel.
Daar bestaat over de oude schutters een belankrijk werk, dat tamelijk zeldzaam begint te worden,
en beet als volgt : Jaer-boek der Keyzerlyke ende
Koninglyke Hoofdgilde van den Edelen Bidder SintJoris in den Oudenhove binnen de stad Brugge, behelzende de gedenkweerdigste Geschiedenissen in de zelve
voorgevallen t'zedert den jaere 1321 tot den tegenwoordigen tyd toe, by-een vergaedert uit geloofweerdige
bewys-schriften door Joseph van Praet, Hof-Meester
der zelve Gilde. — Tot Brugge by Joseph van Praet,
drukker der Stad ende Londe van den Vryen, 1786.

Die gilde was eertijds gekend onder den name
de gilde van Sint Joris ende Sint Denys, die
d'oude schotters houden in Sint Pieters kapelle ten
Vlaming-dam. ) 't Is Marie, vrouwe van Eyne en
van a

Bremen, die in 'tjaar 1321, aan de gilde heeft toegestaan van goddelijken dienst te laten doen in de
kapelle van Sint Pieters, haar alsdan toebehoorende.
a Ten jare 1493 is de nieuwe kapelle in het hof
gewijd door den suffragaan van Doornijk, aan Wien
des wegens betaald wierd 20 schellingen grooten
ende aan Meester Willem, Prior van de Augustinen,
26 grooten, voor zijn goede chiere ende kost dien
hij dede aan Mijnheer den suffragaan, die daar
logierde; ten dace van de wijdinge wierd de maaltijd
gehouden ten huize van Jan de la Mer, Deken der
tilde, alwaar veel notabele mannen ter tafel waren..
,
Tot op 't ende van de laatste eeuwe, wierd de Misse,
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alle zondagen, in gezeide kapelle gelezen, in de Sint
Jooris strate, door den geestelijken Proost van de
gilde, welke, in 't jaar 1786, was Heer ende Meester
Philippus Jacobus Boddens, kaplaan der collegiale
kerke van Onze Lie ge Vrouwe, binnen Brugge. Volo.-ens de keuren en ordonnantien van 6 December
1400, waren Deken en Zorgers der gilde gehouden
de zondagsche Misse in hunne kapelle bij te wonen,
op boete twee « scelen parisis » . Heden nog ziet men
langs de strate de toegemetste vensters van de kapelle.
In 1786, was aan 't bestier van de Sint Jooris gilde
een Hoofdman, een Stadhouder, een Koning, een
Deken, een geestelijke Proost, dertien Zorgers, een
Hofmeester, twee Kerkmeesters, een Alpheris (?),
een Baljuw en een Greffier, in 't geheele vier-entwintig man.
Onder de gewezen gildebroeders namen vindt
men er verschillige van Keizers, Koningen en Princen
eigenhandig op den bock van de gilde geschreven
b. v. Jan zonder Vreeze, Philips de Goede, Karel de
Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk, Philips de
Schoone, Karel II, Koning van Engeland, alsmede
zijn broeder Hendrik, Hertog van Glocester, en meer
andere.
Ten jare 1656, is Karel de tweede, Koning van
groot Britanjen, door de groote troubelen, hebbende
zijnen troon moeten verlaten, binnen Brugge zijn
verblijf komen houden.
Den H Junij 1656, heeft deze Gilde den vogel
van eere geschoten, ter presentie van zijne voorzeide
Majesteit, zijne hoogheid Hendrik, Hertog van Glocester, zijnen broeder, met vele zoo Engelsche als
andere Edellieden, mitsgaders van de treffelijkste
Gildebroeders der zelve Gilde. De Koning, de eerste
schote schietende, heeft den vogel geraakt; zijn broeder bleef gedurig medeschieten, tot dat de vogel eindelinge afgeschoten wierd door d'heer Pieter Pruyssenaere, koopman in wijn, wonende in Oudenburg,
en wierd de gouden gaai van Zijne Majesteit zelve
den voorschreven Pruyssenaere met groote eere aen
zijnen hals gehangen. Ende omdat het ter eeuwiger
gedachten zoude kenbaar wezen, tot lof ende eere
zoo van hem, Pruyssenaere en zijne naerkomers,
als om te animeren andere Gildebroeders deze exercitie te gebruiken, heeft Hoofdman, Stadhouder,
Deken ende Eed der Gilde geresolveerd dat het zoude
geenregistreerd worden in het particulier boeksken
daar de Koning en de Prince hunne doodschulden
opgeteekend hebben. Den act van teekeninge van den
Koning luidt als volgt
Charles second, par la Grace de Dieu, Roi de
France et de la grande Bretagne, avons par la grace
especiale et pour honorer les confreres et la Cosa frairie
de St George a Bruges, enregistre, noire personne et
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nom en icelle, leur octroyant de notre munificence,
la Somme de mille escus d'or, payables apres notre
deces par les Princes nos successeurs, d quoi nous les
obligeons par cette notre signature et cachet Royal.
Fait a Bruges le 6 Aoust 1656.
CHARLES

R.

Dit is in 't vlaamsch

Karel de tweede, by der gracie Gods, Koning
van Vrankrijk ende van groot Bretanjen, hebbe uit
bijzondere gunste ende om te vereeren de broeders
en de confrerie van Sint Jooris, te Brugge, daarin
geschreven onzen persoon ende onzen name, hun toestaande, van onzer milddadigheids wegen, de somme van duist louden schilden, na ons overlijden te
betalen door de prinsen onze erfgenamen, waartoe
wij die zijn verplichtende bij dit ons handteeken en
koninklijken zegel.
Gedaan te Brugge, op den 6 Oest, 1556.
KAREL K.
Ende den act van den Hertog:
Henri, par la Grdce de Dieu, Duc de Glochestre,
frere de Charles second, Roi de France et de la grande
Bretagne, avant enregistre notre nom et personne en
la Corr frairie de St George a Bruges, pour honorer les
confreres d'icelle, beta's aeons accorded trois eons escus
d'or, qui se payeront a la dicte Gonfrairie apres notre
deces par nos heritiers, a quoi les obligeons par cette
notre signature et cachet de nos comes, a ce appose le
6 Aoust 1656, it Bruges.
HENRI.

Hendrik, bij der gracie Gods, hertog van Gloster, broeder van Karel den tweede Koning van
Vrankrijk en groot Bretanjen, hebbende onzen name
ende persoon ingeschreven in de confrerie van Sint
Jooris te Brugge, om de gebroeders van de zelve te
vereeren, hebben hun toegestaan drie honderd gouden schilden, die betaald zullen worden door onze
erfgenamen, waartoe wij ze verplichten door dit ons
handteeken en bezegeldhede met onze wapenen,
hier op gezet, te Brugge, op den 6 Oest, 4556.
HENDRIK.

Ten jare 1662 zijn door m'Her Marcus Albert
d'Ognate, oud Burgmeester, ende Schepenen 's lands
van den Vrijen, de voorenstaande doodschulden
ontvangen, bedragende te samen 658 ponden grooten
vlaamsch, waarmede gemaakt zijn het marbel borstbeeld van den koning, ende de schilderije van den
Hertog, mitsgaders de vautekamer ende de kamer
achter de Gildekamer.
Den 16 Februarij 1768 is de Gilde van den
Edelen Bidder Sint Jooris in den Jongen Hove, bij
decrete van hare Majesteit, vereenigd geworden met
alle hare baten en lasten, papieren ende documenten,

aan de Gilde van den Edelen Bidder Sint Jooris, in
den Ouden Hove, binnen deze stad Brugge. •
In 't Jong Hof wierd er vervolgens eene fabrike
opgerecht van netten voor de zeevischvangst, en hierdoor is 't gekornen dat het huis den name gekregen
heeft van 't Nethuis, welken de oude Bruggelingen
nog niet vergeten en hebben. Tot 't breien van de
netten gebruikte men een groot petal arme knechtjes,
en leze in 't leven van den Eerweerden Heer
Joseph Van Dale, instelder van de Broeders Van
Dale, te Kortrijk, dat hij in 't jaar 1762, op verzoek
van eenige goedjonstige burgers van Brugge, twee
van zijne broeders naar onze stad gezonden heeft, om
die arme knechtjes van 't Nethuis in de christelijke
leeringe, als ook in 't lezen en 't schrijven . te onderwijzen. 't Nethuis, zoo als ik hierboven gezeid hebbe,
is nu eene bezondere woonste geworden, maar 't is
nog altijd kennelijk aan zijnen allerschoonsten gevel,
weekend, nieuwe huisteekeninge, E, 33, oude dito
E. 3. 28, in de Sint Jooris strate en bewoond als vooren gezeid is.
Boven de poorte van 't Oud Hof ziet men Sint
Jooris te peerde, met den drake en de maagd, al in
't Steen gekapt, maar ten grooten deele versleten en
afgebrokkeld. In 't Genthof, op den gevel van een
huis, gebouwd in 1676 en geteekend F 3, 52, nu F
29, staat Sint Jooris, eensgelijks te peerde -verbeeld,
den drake met zijnen spiet nedervellende. Ik hebbe
verleden jaar van de Genueesche loge of witte saaihalle gesproken.
In de gildekamer van 't Oud Hof hangen er veel
schilderijen, waaronder eene van Lanceloot Blondeel ,
welke verschillige omstandigheden van Sint Jooris
leven en martelie voorenstelt, als ook eene reke portraiten van de hoofdmannen der Gilde, en, 't portrait
van den Hertog van Glocester; daarbij nog twee
schilderijen, gemaakt door Jan van Meuninxhove
voor de Gilde van Sinte Barbara, anders gezeid van
de Busseschieters of Colveniers, die vernietigd wierd
ten jare 1798, en die haar hof hadde wat verder in
de zelve strate, palende aan 't klooster der Carmelitessen van Sion. Op eene dier twee schilderijen,
verveerdigd in 1667, ziet men koning Karel II die,
ten gevolge van een schietspel, gehouden in 1656,
binnen den Hove der Busseschieters, den gouden
gaai aan den hals hangt van zijnen broeder, den
Hertog van York, ter presentie van den Hertog van
Glocester en de andere gildebroeders. De tweede
schilderije vertoogt den Koning aan tafel met zijne
twee broeders.
WOENSDAG, 24.
DONDERDAG, 25. Sint Marsdag of Sint Marcus,
Evangelist, 68. De groote litanien worden gelezen,
en publijk biddag gehouden en processie, voor de
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vruchten der aarde. Elk die kah aaat
b of zendt Haar
de kerke, en bids voor 't gene hem aangaat, daarom
zegt men, voor een gemeen spreekwoord, in geheel
het land van Vlaanderen
Sento Marsdag
Elk voor ze zelven !
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Men vastte eertijds op dien dab om te beter den
geest op 't gebed te kunnen stellen en door boetveerdigheid den Heere te verzoenen, 't gene hedendaags
nog niet verboden en is.
VRIJDAG, 26.
ZATERDAG, 27.

UITSTAP IN DE WARANDE

DE FLIEFLODDER

Na het lam is het zeker van den flieflodder' dat
men te Paaschen spreken moet; immers daar is iets
zoo wonderlijks in het Leven en herleven van den

flieflodder dat hij als. met opzet gemaakt schijnt, en
van over ouds aangenomen is geweest, tot beeld
van de onsterfelijkheid en van de verrijzenis die ons

I 't Woord houde ik voor afkomstig van vlieg-vlodder
even als jof-frouw van jong-vrouw, en voor nauw verwant
papiliunculus. 't is wonder hoe dit
met 't latijnsche Papilio,
diertje verschillig is van namen. Zoo bijvoorbeeld, Noordsch :
sommerfugl; Duitsch : pfeiflzolder, fifolter, to alter licht?mite, schmetterling ; Engelsch : butterfly, moth, bij plekken
barbow/er;Italiaansch : farfalla; 't Vlaamsch zegt : fliefflouder,

fifoutere, flieffoutcre, beuterschite; Kiliaan geeft ons : vlieghwoutere, vyfwoutere, pepele, botervlieghe , en somer-voghel;te
Brugge zegt men : motte; in de kempen flikketeer; al 't Rousselaarsche : uwele, ulege, ugele, uleke; van Poperinghe komt
de hellekapelle, en uit Holland het nederige schoenlappertje

met den statigen, bij onze vlaamsche schrijvers alleenheerschenden -- vlinder.
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allen bestemd is. De flieflodder is eerst een ei, een
zaad, zou men zeggen, van kleente, dat juist daar
geleid is waar het, op gestelden dag en ure, moet
ontkenen en een worm worden. Is dan al drie levens
I . het leven van 't ongelegde ei, 2° het leven van het
vrijgelaten ei, 3 . het leven van den kruipenden
worm, van die worms namelijk, die, voorzien van
pooten in groot petal, somtijds hair, en dat wonderschoon en zacht, zulke eene vervaarlijke schade
kunnen veroorzaken aan de jonge groente, waarmee
zij geboren worden en waarop zij meestendeels leven.
Op gestelden tijd staakt de worm zijn gulzig eten,
hij vast en hij gaat een ander vierde leven in.
Hoe wonderlijk is dat loch !
Pooten, hair, wijde mond, sterke bijters, 't is al
weg, uitgedroogd, vergaan, maar 't wezen, 't leven,
het lijf bestaat en ligt in eene schelpe, gelijkende aan
eene Egyptissche momie of lijkschrijne.
Ziet gij die gekokerde puppe daar hangen, aan
een draadjen, in eenen droogen hoek, uit den wind
en de beweginge? Daar hangt de worm in begraven,
daaruit zal hij, op dag en ure, verrijzen, en van
duister, groef, zwaar, die fijne subtile flieflodder
worden, waarvooren de tale geen liefelijke woorden
ocrenoe 0o. en heeft om hem te namen.
Hij is daar : de regenboge heeft hem bedauwd
met zijne fijnste verwen; hij beweegt en hij wimpelt
onbelet, door de lichte lucht, al waar 'teen ongestadig
kindergedacht. En roert hem niet, believe 't u, of gij
schendt hem : blomme zelve, zoo leeft hij op, en in de
blommen, hij geneert hem met den asem, den gear
en den dauw van de blommen, hij sterft met de
blommen : maar, eer hij gestorven is, is hij weder
geboren, en zijn sterfbedde heeft hij, Biers leggend,
de wiege gemaakt van wezens gelijk hij, die, ontelbaar, met de naaste zomer zoelte, krielend zullen
voor den dag kruipen.
En de mensch en zou niet herleven, bet wonderwerk van Gods hand!
Neen ! sterven is herboren worden en een beter
leven ingaan, op de voetschreden diens eerstgeboren,
die vandage de dood verdestrueerd heeft, en, verrijzend, het leven verbeterd en vermaakt.
Amen ! Hallelujah.

Men vindt dikwijls den fliefloddder op christen
grafsteden in de oudheid, en op vele oudvlaamsche
koperzerken, als ge wel wilt toezien, zult gij, tusschen
de ranken en de bladeren, de onsterfelijke ziele door
dat wonder dierken verbeeld vinden.
De flieflodders op de prente zijn I, de zwaluwsteert, papilio Machaon; 2, de keizer, Apatura Iris; 3,
de geluwe Argus, Hipparchia Megcera; 4, de Vanessa
Polychloros; 5, de Vanessa Urticce; 6, de roode Admiraal, Vanessa Atalante, 7 de Pauwooge, Vanessa Iris.

DE PAASCHKLUCHTE

Ten tijde dat onze voorouders hier nog geen
Christenen en waren, en van den eónigen waren
God niet en wisten, zoo was er onder hun eene
vertellinge in omloop, die van hand tot hand overgeleverd wierd, en is als volt
Ge weet dat de goden, alle jare ne keer, ten
tijde van de Wolfsmaand, in menschelijke gedaante,
rond de wereld gaan, om de goe menschen te loonen
en de kwaa te straffen, en om te zien hoe dat 't al
staat op de wereld, nie'waar? Hewel, zoo waren ze
ne keer met tween op gang, te weten Wan, de
windgod, zoo ze hem hieten, en Laai, die maar een
halve god en was, en toen nog geen van de fijnste.
Zoo ze kwamen huns getween achter 't land
gegaan, en, met dat de Lange gang den mod man
maakt, en den mod god, zoo peisden oude grootheers,
ze wierden ook op een ende ma en t'enden gereisd;
daarbij 't was avond en 't wierd te dumsteren. Zoo, zegt
Laai tegen Wan alzoo, waarvan dat wij nu nog
Woensdag hebben : a Weet-je gij wel dat 't avond
words, en dat ik mod gegaan ben ?
• 1k ook ! » zei Wan tegen Laai, die de viergod
is, en die 't roo haantje voor zijnen vogel heeft, g ik
ook » zei hij, « maar 'k zie Binder een hoop huizekes
staan : op goe geschie, kameraad, me zullen zien of
me daar niet en kunnen vernachten.
Zoo, ze kwamen tot aan 't eerste huizeke, dat
maar een leemen kotjen en was, bijkans zonder
veister of deure, en 't zat een oud oud wijveken in,
neerstig te spinnen.
• llieugen me hier wel vernachten, voor ne
keer ? » vroeg Wan.
i Vernachten » zei 't wijveken, • vernachten, als
't maar niet en regent, be jag' loch, maar 'k en hebbe
maar een hoekske weer waar dat ik in 't drooge zitte,
in geheel mijn kotje, en 't is mijn hoopke blaren
daar, waar dat ik op slape bij nachte : zoo, blijft het
schoon weere, 'k spinne geheel den nacht, om mijnen
pak af, en, ja, geneert gij ul'der in mijn bedde over
dat gij kunt. D
Zoo Wan en Laai namen 't in darken, en ze
kroopen te Ore onder . de blaren. Wan lag van
achter, Tangs den plakweeg, en Laai lag bij de sponde,
van vooren, naast het wijveken, dat altijd maar en
spon, en 'n spon, tot dat, van 't danig spinnen, en
't ronken, en 't rullen, Woen en Laai, alle twee te gyre,
in slape vielen.
En als ze alzoo tot te midden den nachtwaard
geslapen hadden, en uit hunnen slaap schooten, en
dat 't wijveke nog altijd spon en ronkte, zegt Laai
tegen Wan alzoo, zijnen slaapkameraad, die neffens
hem lag, g Wan ! » zegt hij, g ge zoudt het nu ne
keer moeten doer rein'.
D
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Ja toch ! zegt Woen tegen Laai.
En nauwelijks hadde hij dat gezeid, zoo begost
het stillekens te dreupelen, en toen te zijpelen, en
Coen te sturten, tot dat er al met eenen keer eene
geheele sturtvlage afkwam, eene wolkbreuke ha' men
gezeid, dat 't zoodanig reinde.
da maar, 't wijveke, het sprong van zijn wiel, en
het naar 't bedde te wege.
Wan en Laai sliepen dat ze ronkten.
« Allah! zei 't, haast tinier wat, en hieruit,
me zijn overeen gekomen dat, van als 't reinde
he'je 't gehoord ?
1 En roerde noch suit noch vlerke.
« Hieruit ! zei 't wijveke nog nen keer, ((of ik
ga derop slaan ! en 't pakte inderdaad zijnen
bezemstijl, en 't ging me daar troef uit op Laai, die
van vooren lag, dat hij moord en brand riep, en om
hulpe naar Wan, die scheutevrij neffens hem lag.
• Och Heere toch, laat het ophouden van rein' » zei
Laai, « of ik moe' dood, 'k moe' dood ! Aai ! Ei !
Woei ! Wach ! 'k En kan nie' meer ! »
En Woen dei 't ophouden, en 't en reinde niet
meer.
En 't wijveke keerde wèere, en 't spon, altijd
maar spinnen.
Als 't nog e letje gespon' hadde : « Wil ik het nog
ne keer doen rein ? » zei Wan al zuutjes tegen Laai,
zijnen slaap kameraad, die neffens hem lag.
e Ja g' zei Laai, maar ligt gij nu ne keer van
vooren, 'k zal ik ik van achter kruipen, want dat
leelijk dingen, 't mochte nog ne keer daalje geven,
met zijnen bezemstok, en mij geheel dood slaan !
Zoo gezeid zoo gedaan : Wan lag van vooren
en Laai kroop van achter, en 't begoste al stillekens
te regenen, en te zijpelen, en toen te gieten, bij
geheele eemers, ge hadt gezeid : den Hemel is open
geborsten van 't eendelijk regenen. Het vloog al
over ende dat er was, en 't wijveken ook; en het naar
't bedde, zijns zeven zeerstens.
• Hoor-je 't niet hoe dat 't Feint ? » zei 't; gij
daar, allah ! hieruit ! En 't ravelde in de blaren,
om ze daar uit te trekken, maar 't en hielp niet
Woen gebaarde hem dood, en Laai lag inwendig te
te lachen dat hij hutste, en hij kroop nog wat dieper,
peisde hij : « 't En zal van dezen keer ik niet zijn,
aleventwel ! Maar, ge zult gaan hooren !
Wacht ! zei 't wijveke, « ge zult er gijlieden,
bij dit en bij dat, wel uit komen, wacht maar ! En
't greep zijnen bezemstok. « Allah ! gij die daar van
achter ligt, gij en hebt gij nog niet gehad : Neem !
Daar ! Zie ! Hieruit, zed ik u, of ik sla u de beenders
deur je lijf !
En 't was al op Laai dat 'tderschte.
En Laai riep moord, al zijn macht, en ; «Wan!
D
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believe 't u! Poet 't ophouden, of 't ga me laatste zijn
van den nacht : believe 't je toch, Wan, als 't u
belieft, doet 't ophouden !
En Woen deed 't ophouden van reinen, en 't
wierd helder schoon were, en sterre lucht, en ze
ronkten voort, Wan en Laai in de blaren, en 't wijveken op zijn spinnewiel.
's Anderdags 's nuchtens waren ze al vroeg te
beene Laai meende dat al zijne lien en letten gekraakt waren, en Worn en wist van niet.
• Hewel ! zei Wan, wat verzoekt je nu voor
de nachtruste die ge ors verleend hebt ? Vraagt dat
gij wilt, en 'k zal 'tu geven.
En 't wijveke peisde ne keer of twee : Hewel,
zei 't, op een ende, « mijn deurstijl wordt versleten,
maakt dat ik eenen nieuwen krijge.
Hij staat er al ! D zei Wan.
En inderdaad, het hadde nen gouden deurstijl,
die blonk tegen de zunne, en 't wijveken en wist niet
wat het er aan hadde, van blijdschap, en schaars
waren ze weg, of 't was 't al gaan vertellen, in 'tende,
aan de gebuurvrouwe, en de die wierd schrikkelijk
misjunnig, zoo ik hebbe hooren zeggen in de plekke
van jalouse te Brugge, en ze peisde : 'k Wil dat dat
mijn deurstijl ware, en dat ik hem koste krijgen !
En 't liep achter Worn en Laai om te zien of 't
ze inhalen koste, — en 't haalde ze in.
En als 't er bij Imam : r Mag ik u ook wat
vragen ? n zei dat wijveken.
« Ja toch ! zei Wan.
Hewel, b zei het, t hadt gij te mijnen komen
slapen, gij hadt veel beter gevaren als bij dat oud
krot daar, met zijnen gouden deurstijl, maar geeft
mij ook wat : 't eerste dat ik genake dat't hetmijne is.
• 't Is u gedaan ! » zei Woen.
En 't wijveke daarmee huizewaard, recht naar
dien gouden deurstijl, zoo 't meende, om hem te
pakken, maar onderwege 't had hem zoodanig overhaast, en 'twas zoo 't enden geloopen, dat zijne neuze
begon te blan, en 't greep er naar, en 't ha' ze in
zijn hand.
't Was 't eerste dat het genaakt hadde en 't was
't zijne !
En 't siond daar met een geschonden aanzichte.
En sedert dien bleeven ze nog Lange zeggen, en
zeggen ze misschien nog : • Aan je neuze ! en « Neffens jen neuze weg, • als 't is dat er iemand zijne
begeerte niet en kon gekrijgen, want alzoo is 't wijvekes misjunnigheid gestraft geweest.
'k Weet wel, dat ge gaat zeggen : 't Is 't vertelderke van Sint Pieter en Ons Heere, maar 't zijn de
rauwe, ongeleerde, oude christenen die dat gedaan
hebben, en die al die oude heiden-historien op Sint
Pieter en Ons Heere gesteken hebben, die daar in
D
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t' geheele niet op passen.
Gij ziet nogtans wel dat er in den grond van
die vertellinge een, twee, drie goè gedachten zitten,
nie'waar, vol zedelijke waarheid ?
Ten eersten : De ondankbaarheid verdient gestraft
te worden. Ten tweeden : Die ne put maakt voor een
ander valt er zelve in. En ten derden : Misjunnig zijn
is zonde.
Alzoo leerden hier eertijds, en zoo leeren nog
elders, de heidenen hunne kinders, en alzoo zetten
zij die gedachten van recht en redelijkheid voort,
die zij uit hun menschelijk verstand putten, of die ze
van de allereerste leeringe en openbaringe Gods
onthouden hadden.
DE LENTE

Hoe overheerlijk is de aanvang der lente ! Het
groote, jaarlijksche wonder van Adrons bloeienden
staf herhaald aan milioenen en milioenen takken !
Het langzaam ontspruiten en groeien 'van Bras,
wel langzaam, maar toch
blommen, boomen,
niet tegen te houden, hetwelk Beene kracht hoegenaamd en kan weerstreven, Been geweld en kan
bedwingen .....
Indien de lente maar eenmaal in eene eeuwe en
kwame, zooals nu eenmaal in elk jaar, of, indien zij
losbrake met het geraas eener aardbevinge, en niet
in alle stilte en naderde, hoe benieuwd en vol ongeduldige verwachtinge en zoudenclan alle gemoederen
niet zijn, om deze wonderbare veranderinge te aanschouwen !
Doch, nu ziet men . in die stille, onmerkbare
opvolging niets anders als de noodzakelijkheid. Voor
de woeste menschen zou het ophouden van dit wonder een wonder zijn, en het onophoudelijk voortzetten van dit wonderwerk van Gods almacht schijnt
min wonderbaar te zijn, als het staken daarvan zou
wezen.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

'k Hoorde in een vreemde taal den Hemel fluisteren,
'k Zag de g arde eerbiedig horken, met genot;
Ik ook, ik deed mijn best om toe te luisteren
'k Verstond den enkel woord, en dat was : God.
Nog nooit en is er kok gevonden
Die koken kost naar alle monden
ik ga geern waar 't vuile weg is.

Hoe moet ik dat schrijven op dat bet maar eenszins verstaan en zou worden?
Een bezettig man is te Brugge een die wat bij
te zetten heeft : un homme a ressources.

Makken zeggen ze hier tegen de zonne, bij

voorbeeld : s Makken komt nit, Makken steekt.
dat Maximiliaen, of wat is't?

A

Is

Wat is der zielen beste bast?
't Is 't water dat naar boven gaat,
Het water van dien stillen vliet
Die uit het hers naar de oogen schiet;
't Loopt nooit zoo zacht en nooit zoo snel,
Of in den hemel merkt men 't wel.
Ziet toe van Wien ge spreekt en hoc
waar en in wat :yin;
Want,— is het woord de lippen uit,
't En keert er nooit weer in.
't Oprecht gemoed is vrij, is zalig en verheven;
Het onoprecht is slaaf, ook midden in 't bevel:
De deugd alleen, de deugd doet vrij en vrolijk leven
Hij leeft zoo als hij wil, die Diet en wil als — wel.
De Decker.

Besteedt den dieren tijd
Bij dagen en bij nachten,
Tervij1 gij in uw klachten,
en onversleten zijt.
Zoo 't schijnt, jong en ervaren
En zijn niet wel te parent
is een valsche schijn:
Maar
Men kan wel jong van jaren
En oud van Wren zijn.
Huygens.

't ls seders 1737, en bij gevolge honderd en
dertig jaar geleden, dat Paaschen op den 21 April
gekomen is.
In den numero van Zondag laatst, in weerwil
van alle mogelijke zorge en oplettendheid van mijnentwege, zijn er weerom drie drukfouten in de
getallen gedrukt, Welke menige lezer, om reden van
't gene voorenging of achterkwam, zoo aanstonds
zal bemerkt en verbeterd hebben.
Bladz. 155, 1 $t. Colomme, in plaatse van 1115,
zet 1455; en in plaatse van rond 4456, stelt 4465.
Bladz. 456;. i ste Colomme, staat er dat Pater
Niklaais De Roover 't lichaam van den Zaligen Idesbaldus aan de kerke van de Potterije gaf in 1839,
't is 1831 dat 't meet zijn, zooals 't meermaals in
den zelfsten artikel herhaald is.
Hoewel ik bet aan boord geleid bebbe moet Sint Makaris tot zondag
overliggen, met nog andere stukken.

De oude en nieuwe inschrijvers krijgen 't
()erste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Sieendrukkers,Brugge.

Het adres

Prijs

van

voor

den Uitgever

Belgenland :

is :

'11111i

11111

5 fr.

Brugge

Voor

Korte

Holland

Ridderstrate

3gulden

22

Brieven
Men kan
postvrij
inschrijven
toe
bij alle
te zenden
postmeesters
's lands

ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

DAGWIJZER
ZONDAG, 28.

27 APRIL 1867

N° 22

TWEEDE JAAR,

Quasimodo zondag, eerste na Paas-

schen. Evangelic is van den ongeloovigen Thomas,
leest het 1 e jaar, bladz. 447, — die aan Christi
verrijzenisse niet en geloofde, vooraleer hij, « met
handen en vingers, zijne glorieuse wonden getint
hadde. Zoo tinten de ongeloovigen hedendaags nog
de wonden die zij in de heilige Kerke gemaakt ende
geslegen hebben, en zoeken, boozer gezind als Thomas, of Christi bruid nog niet vergaan of verduisteren
en zou. Mochten zij ook nedervallen en zeggen, zoo
sommigen doen : Mijn Heer en mijn God, mijne
Meesteresse ende mijne Moeder ! Door den twijfelenden Thomas zijn wij de verrijzenis van Christus zoo
veel te zekerder geworden, en Sint Gregoris waagt
de stoute spreuke, dat Thomas' ongeloove weer als
der discipelen geloovigheid de heilige Kerke gebaat
heeft. — Sint Vitalis en Valeria, 160.

MAANDAG, 29. Sint Pieter de martelaar, van
't order der preek beeren, die stied in 1552, zeggende :
Credo in unum Dem! Hoeveel lieden en zijn er niet
in Vlaanderen die alle stappe, om zoo te zeggen,
uitkomen met `Credo ! Credo menschen ! Jeemenis
Credo! p en die niet en peizen dat zij zoo hunne oude
geloofsbelijdenisse en bewijs van katholijkheid misbruiken, en ze bij den name voegen van Bien vuilen
afgod Jeemenis. Jeemenisters mochten ze wel heeten,
die niet en weten wat zij zeggen en bijna niet wat zij
gelooven of voor waar houden.
Sint Petrus martyr had eenen autaar staan in
de vierde kapelle van de oude preekheerkerke te
Brugge. Leest het l e jaar, bladz. 273.
Item anno Domini xiij e ende lxxx (4380), up
den Ascencioens avond, dewelke kwam doen up den
xxix dad in April, die van Gent kwamen met eenen
grooten heerkrachte voor Brugge, ende schooten met
Q
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blijen 4 ende met sprinkhalen 2 ende met donderbussen 3 in Brugge, ende lagen bij den drie koningen ende verbarnden al de schoone herbergen die
stonden tusschen der poorten ende Sinte Kruis kerke,
ende menig schoon huffs in Sinte Kruis prochie, ende
zij staken 't vier in Sinte Kruis kerke, zoo dat de
torre verbarnde. Daarna zoo keerden zij weder te
Gentwaard.
DIJSENDAG, 30. Meiavond. — Sinte Catharina
van Siene, maagd van 't order der prèekheeren, 1380.
MEI. Leest het l e jaar, bladz. 171.
NEILIEDEKEN
Heere wilt mijn stem verlichten
En mij even goed verstand,
Dat ik ma g een liedeken dichten
Met dezen zoeten mei plaisant :
Dien men alles ziet vermaken,
Jong en oud, al wat er leeft,
En meer aangename zaken
Die de zoeten Mei ons geeft,
Die de zoeten Mei ons geeft.
De blommekens ziet men spruiten,
De bladerkens wordengroen,
De vogelkens hoort men fluiten
In dit zoet meisaisoen;
De lammerkens ziet men springen,
Bij de herderkens, met plaisir,
En depuiden hoort men zingen
In de schoone klare rivier,
In de schoone klare rivier.
Als de tonne geeft heur stralen,
Dat ons hert verblijden doet,
Dan komt 'L bieken nederdalen
Op de blommekes met der spoed,
En het komt daar uit te trekken
Voor ons menschen honing gent 1
't Zal de blomkens nict bevlekken
Zij blijven altijd ongeschend,
Zij blijven altijd ongeschend.
Als het bieken heeftgezogen
Voor ons was en honing zoet
Dan is 't we6rom weggevlogen
Dat de blomgeen kwaad en doet :
Loft de blew naar uwe vermogen,
Door haar kon Gods werkgeschien
Niemand en leeft die kan betoogen
Minste schade al van de bien
Minste schade al van de bien.
Gaat naar alle Christen landen
Daar de Misse ma y geschien,
Ziet de wasse keersen branden
1 Een soort van weegschale die met een schrikkelyk
gewichte aen den korteren arm eenen zwaren steen van den
langeren afwierp ten vijandewaard.
' Espringalle in 't fransch is een andere soorte van blye
met een steenwerpenden le el die overgewonden en losgelaten wierd.
5 Nu zeggen ze canons.
1 Uitsprake : dent.

't Isgekomen van de bien,
Christus als hi'j de eerste Messe
In den tempel heeft gedaan,
Van het eerste tot het letste
Wierd de dienst met wasgedaan,
Wierd de dienst met was gedaan.
't Bieken ook was een behoeder
Zoo m' alom beschreven vindt
Van Maria, Christus moeder,
Als zij naar de kerke ging,
Met Elisabeth haar nichte,
't Was al op den Lichtmisdag :
't Was de Bie die haar verlichtte
Met het licht dat men daar zag,
Met het licht dat men daar zag.
Voor en achter Christi lijden
Heeft de Bie in 't veldgedaald;
Ziet het bieken met verblijden
Voor ons was en honing haelt.
't Is eene aangename beeste,
Diegetronw is aan den mensch,
Het verdrijft de helsche geesten
Als wij gaan ten laatsten end
Als wij gaan ten laatsten end.
Op het einde van zijn leven
Als de christen mcnsch verlandt
Daar wordt hem tot steun gegeven
Eene wassen keerse in d'hand,
't Bieken brengt dan ook het wapen
Om den viand of te slaen,
Als de tijd begint te naken
Om naar de eeuwigheid te gaan,
Om naar de eeuwigheid te gaan.
dl bieken loven,
Laat ons altij_
Van 'sgelijken de ezelbeest,
Die den Heere van hierboven
Zoogedienstig is geweest,
Die met Christus nam de vluchte
Naar het verre Egyptenland,
Als Mare en Joseph vruchtte'
Voor Herodes vreede hand,
Voor Herodes vreede hand.
Laat ons dan het biekenprijzen
Van 'sgelijken de ezelbeest,
En hun lof en eer bewiizen
Van het minste tot het meest.
Al heb ik dit liedgeschreven,
'k Heb van niemand kwaadgezeid :
'k Wensch u algeluk in 't leven
Nu en in der eeuwigleid,
Nu en in der eeuwigheid.
2 Yruchtte of vruchtede is te zeggen vreesde; van daar
komt godvruchtigheid of godvruchtendheid, zoo 'k te Brugge
gehoord hebbe; godvruchtig zei m' eertijds.
Dit liedeken is mij van eenen hooggeplaatsten iezer
toegezonden, die mij uitleg vraegt omtrent den kerkgang
van Maria met Sint Joseph en Sinte Elisabeth; dien uitleg
moet ik zelf vragen aan die 't beter weten;' al is t dat het
liedtje ze s t ,, zoo m' alom beschreven vindt 0 ik en heb er nog
nooit iets van te lezen gevonden, en van de eerste Messe
Christi in den tempel ook niet.
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Meidag. — Sint Philippus en Sint
Jacob, Apostels, 54, 64. — Sinte Walburga, maagd
en abdesse. — Leest 4 e jaar, bladz. 97, 172, 333.
Verjaardag der wijdinge van wijlend Zijne
Hoogweerdigheid Johannes-Baptista Malou, XIXen
Bisschop van Brugge, en van Zijne Hoogweerdigheid Henricus Franciscus Bracq, tegenwoordigen
Bisschop van Gent. Johannes Baptista Malou ontving
de bisschoppelijke wijdinge in de Kathedrale van
Brugge, op 1 Mei 1849, uit handen van Zijne Eminentie Engelbertus Sterckx, Cardinaal-Aartsbisschop
van Mechelen, bijgestaan van Hunne Hoogweerdigheden Cornelis Rykaart van Bommel, Bisschop van
Luik, en Gaspar Joseph Labis, Bisschop van Doornijk. De Hoogweerdigste Heer en Doctor Bracq
wierd Bisschop gewijd, in de Kathedrale van Gent,
op 1 Mei 1865, door den zelven Aertsbisschop,
bijgestaan van Hunne Hoogweerdigheden Theodor
Alexis De Montpellier, Bisschop van Luik, en Johannes Josephus Faict, Bisschop van Brugge,
Die God nog Lange jaren,
Na dit jaar mope sparen.
Men komt niet overeen nopens de instellinge van
't vieren van de Meimaand ter eere van Onze Lieve
Vrouwe. Daar zijn er die willen hebben dat Sint
Philippus Neri, stichter van de Paters van 't Oratorie, te Roomen gestorven in 1595, die devotie aldaar
eerst ingebracht heeft, als behoedmiddel voor de
jeugd, te midden der vermaken die voornamelijk
alsdan plaatse grijpen. Anderen schrijven dit toe
aan Pater Mazzollari, der Societeit Jesu, overladen
te Roomen, in 1786, en zij zeggen dat de Meimaand
eerst van al gevierd wierd, door zijne zorge, in 't
Roomsch Collegie, omtrent I midden van de jaren
1700, dat zij van daar overging naar de andere
Collegien der Paters Jesuiten, en vervolgens allengskens in voegen kwam in klooster- en prochiekerken.
Velen zijn er ook die als instelder van de Meimaand
aanzien Pater Frans Lalomia, eensgelijks van de
Societeit Jesu, die op 't erode leefde der verleden
eeuwe, en, zoo 't schijnt, den eersten bock geschreyen heeft over de maniere van die schoone maand
te vieren; dit werk, in 't italiaansch opgesteld, wierd
in 't jaar 4787 overgezet in 't fransch door Pater
Dore, van de zelve Societeit, en verscheen te Nancy,
onder den titel van : Le mois consacre a Marie, on
WOENSDAG, I .

Pratique de devotion a l'honneur de la sainte Vierge,
pour un mois entier, traduit de rltalien de Francois
Lalomia, missionnaire ; dit wil zeggen in 't vlaamsh

De Maand aan Maria toegewijd, of oefeninge van
devotie ter eere van Onze Lieve Vrouwe, voor eene
geheele maand, overgezet uit het italiaensch van
Frans Lalomia, missionnaris. — Eindelijk en ten
laatsten zijn er menigen van 't gedacht, namentlijk
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te Roomen, dat de instellinge der Meimaand toekomt
aan Pater Alphonso Muzzarelli, nog altijd van de
Societeit Jesu, die door keizer Napoleon I, te samen
met Zijne Heiligheid Pius VII en vele Cardinalen,
van Roomen naar Vrankrijk vervoerd wierd in 1809,
en te Paris stierf in 1813. Wat er ook zij van die
verschillige opinien, is 't genoeg en zoo vele dat de
Meimaand, bijzonderlijk sedert 't jaar 1830, allermeest voortgezet heeft in Vrankrijk en Belgenland,
van daar overgegaan is naar de naburige streken,
en nu, geheel de katholike wereld door, met onzeggelijken luister gevierd wordt, ter eere van de onbevlekte Maagd en Moeder gods Maria.
Om nu iets te zeggen dat ons nailer aangaat,
zoo wierd de Meimaand voor den eersten keer gevierd to Brugge, in 1833, binnen de kerke der
eerweerde Paters Carmeliten-Discalsen, dank aan
den ijver van Pater Augustinus der Heilige Herten
van Jesus en Maria, oversten van 't convent. In 1838,
stichtte de eerweerde Heer Vermander zaliger, pastor
van 't Hospitaal van Onze Lieve Vrouwe to Kortrijk,
aldaar die troostelijke devotie, en nu, God zij geloofd, groeit en bloeit zij omtrent in alle steden en
dorpen van Vlaanderen. 't Spreekt van 's zelfs dat
Brugge de aloude Mariastad, Merin niet ten achteren
gebleven en is, en dat zij binst de Meimaand alles
doet wat mogelijk is, om eere en liefde te bewijzen
aan de minnelijke Moeder Gods. Niet Langer nog als
't verleden jaar, is de Meimaand ook gevierd geweest
in de kerke van Sinte Walburge, de eenigste prochiekerke van stad waar die maand nog ongevierd
bleef. Ter dier gelegentheid en om de gedachtenisse
daarvan to bewaren, heeft men, letterlijk, dat is te
zeggen in den ouden Stijl, en met de oude spellinge,
ears zeldzaam boeksken laten drukken, dat aldus
getiteld was : De groote eere ende lof toegeeygent aen
de H. Maget Maria (geseyt) 0. L. Vrouwe van den
Thuyn, met diversche geschiedenissen doers het Beeldt
van dose H. Maegt ten jaere 1597 devotelyck wierdt
aensocht in de Kercke van S. Walburghe, vertoont
door 1-1.Maes, Docteur in de vermaerde stadt Brugge.
Tot Brugghe, by Martinus de Sloovere, Boekdrucker
op de Kuypers-plaetse in St. Lucas Zoo als blykt uit

den opdracht van 't boeksken wierd het gedrukt in
1697, ter gelegentheid der honderdjarige verheffinge
van 't miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouwe van
den Tuin, op 5 Augusti van gemelde jaar. Op 't
laatste blad van de nieuwe uitgave, heeft men, bij
wijze van bijvoegsel, de volgende nota gesteld
d Dit boeksken wierd herdrukt te Brugge, ten
fare 1866, als de godvruchtige prochianen van Sinte
Walburge voor de eerste maal de meimaand vierden
in de kapelle van Onze Lieve Vrouwe, gezeid van
den Thuyn, en voor Haar Miraculous beeld. Op de
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borst van dat beeld wierd alstoen een zilveren herte
gehangen, en op de Borst van het kindeken Jesus
ook een, bediedende de herten der christelijke prochianen altemael een in het aenbiddelyk herte van
Jesus, en 't onbevlekt herte van Maria. In dien tijden
was pastor op Sinte Walburge de weleerweerde
Heer Philippus van Houver. Alles tot meerdere eere
en glorie van God, de heilige Maegd Maria, en tot
eeuwiger memorie. — Drukkerij Edward Gailliard
en Companie.
't Miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouwe van
den Tuin is aldus genoemd, omdat het eertijds, te
weten in de oude kerke van Sinte Walburge, boven
den min of de afsluitinge stond van den choor;
heden staat het op den zijdsautaar, in den noordbeuk
en de oude Confrerie van Onze Lieve Vrouwe van
den Tuin, aan welke Doctor Maes zijn boeksken opdroeg, is ook nog in wezen.
Men behoort de Smte Walburgsche of brugsche
Onze Lieve Vrouwe van den Tuin voor verschillende
te aanzien van die van Iper, die, Bens of anders gespeld, den zelfsten name draagt, met dat verschil
dat de Ipersche tuin de tuin of vestinge der stall
bediedt en de brugsche tuin den koperen tuin of
omsluitinge van den choor der oude Sinte Walburgkerke. Leest het l e jaar, bladz. 279.
Robertus Maes was geboortig van Borburg, in
fransch Vlaanderen, en bekwam, op 19 Februarij
4683, den graad van Licenciaat in de medecine, in
de vermaarde Universiteit van Leuven. Hij stelde
hem als docteur te Brugge, waar hij lid wierd, en,
in 1694, voorzitter van het geneesmeesters genootschap van Sint Lucas. Daarbij was hij nog Chirurgijn-Majoor, ten dienste van den koning van Spanjen;
hij stierf te Brugge, op 26 April 1700. Benevens 't
werksken waaraf hierboven sprake is, schreef
Robertus Maes nog andere boeken, te weten een
Tractaet vande voortkomste ende generatie des mensch,

gedrukt te Brussel bij Jan de Grieck, in 4689; en 't
Dispuyt tusschen de oude ende nieuwe schryvers over
het ghebruyck van het ader-laeten, uitgekomen bij

Joos Vander Meulen, in 1695.
DONDERDAG, 2. Sint Athanasius, 371.
VIIIJDAG, 3. Heilig-bloeddag, Brugsche kermisse, Heilig-kruisvindinge, 326. `Item het es te
wetene dat, up den derden Jag van Meie, als die van
Gent Brugge gekreegen ende innamen, dat er up
Beverhouts veld, daar M'heer Huelaert van Poucke
de captein van Brugge dood bleef, wel bleeven verslegen vi duizend mannen; ende M'heer Huelaert van
Poucke wierd begraven ten Jacopinen' in den choor.
Ende binnen der stede van Brugge waren dood geslegen wel bij den drije duizend persoonen. Maar
5 Preekheeren, aan de preekheerbrugge.

gij zult weten dat deze principale moord deden do
knapen van den poorters 2 de welke waren al vreemde
ende uitlandsche lieden, als Hollanders, Gelderschen,
Brabanders ende Westvalingen. Deze, ziende dat 't er
zoo toeing, sloegen zelve hunne meesters dood,
ende namen hunlieder hoed, al zoo wel als die van
Gent deden. Item te Brugge waren veel carnieren3
gemaakt, daar men de doode lichamen in begroef,
als ten Jacopinen, bij 's poortiers huis, was eene
(carniere) daarinne dat geworpen waren wel honderd
ende xvj mannen, ende een bij der braambergpoorte, daar er in geworpen waren wel lxv, 't Welk
som waren van den eerlijksten poorters van der
stede, som in zijden wambaysen 4 som in 't hemde,
ende waren mannen die som in de wet geweest hadden, als schepenen ende raden, ende ook dienaars
van der wet, en sommige dekens van ambochten.
Ende specialelijk was in lien put geworpen, heere
Jan Boonin', burgemeester, ende Wouter Boonin,
zijn brooder, ende nog veel andere, die in 'sPrincen
dienstgeweest hadden. Ende bij den ouden kerkhove
was ook eene kamere, daar er bet e als honderd in
geworpen waren, ende up het veld van Beverhout
wierd er wel begraven iij duizend, bij tienen, of bij
twaalven t'samen in eenen pit. Requiescant in pace ! .
't Is eene droeve verjaardag in Brugge en een
deerlijke Brugsche kermesse moet het Jan geweest
zijn; 't is sedert dien waarschijnelijk dat er veedte
is blijven bestaan tusschen Gent en Brugge, en dat
men gezeid heeft dat op Beverhouts veld en bij de
Vulke pollen de laatste slag moet geslegen worden.
ZATERDAG, 4.
...........

UITSTAP IN DE WARANDE
HET EVERZWIJN
Onoma zest zoo vele in 't grieksch als nomen in
't latijn en name in 'tvlaamsch; dat grieksch woord
heeft eenen voorklank of aanvangletter o, dien het
in 'tvlaamsch verliest; wilt gij van lit taalverschijnsel
nog een voorbeeld, neemt den name van het Bier dat
hierbij verbeeld staat : 't is aper in 'tlatijn, nu, dat
zeggen wij op zijn vlaainsch eenen ever, of, gelijk
zetelstoel, twee maal 't zelve, everzwyn. Ja maar, wij
laten ook somtijds den aanvangletter a wog en wij
zeggen, als of er per stonde en niet aper, beer, of bar.
Daar zijn er die de b in v verwisselen en daarvan

I Burgers.
ut charnier in
5 Van taro vleesch, carnier vleesch-teerp,
't fransch.
lijfrok.
4 Wambuis,

5 Van Wien de Jan Boonin-strate no g heuren name heeft,
neffens de Discalsen.
6 Beter, meer.
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het kleenwoord varken, verken , vekken, vikken maken.
Bemerkt dat wij in 't vlaamsch twee diernamen
hebben,
en jammer is 't dat wij in 't schrijven
beer
den verschillenden klank dier twee namen niet en
kunnen napoetsen. Daar is narnelijk de beer, WSW,
de uitsprake als e in scheren, teren, weren; en beer,
aper, de uitsprake als in kleeren, keeren, leeren. Nu
de beer of de ever, in 't fransch singularis, de alleenlooper of sanglier, zoo zij 't zeggen, is den oorsprong
van al onze temme verkens ofte zwijns; die zijn ons
van over ouds bekend en zijn zoodanig eigen bij ons

dat zijn gelijk wolf, vos, enz. geheele vlaamsche familien — de Everaerts, — hunnen oudherkomstigen
name verschaft hebben.
De ever was eertijds, met het peerd, den bole,
enz., het slachtoffer der oude Vlamingen, en nog
bakt men te nieuwjaar koeken die eertijds de gedaante
hadden van den godgewijden ever. Ja men pleegt
nog de zende van 't zwijn, als een vereerd overblijfsel der oude tijden, ten teeken van vriendschap
geachte persoonen toe te zenden. De wildloopende
boschbewonende evers zijn dapper van card en wel

gewapend ten strijde; hunne uitsprietende tanden
gelijken eene gekromde bayonnette, en daarmêe slaan
zij slinks en rechts schuinsch en omhoogewaard,
dat het schrikkelijk is. Die twee evertanden, die bij
eenen bejaarden beer somtijds wel lien duim in de
langde meten, zijndriekantte, en scherpen van's zelfs
met te verslijten; immers het ivoire, het staal zou ik
zeggen, ligt Tangs den eenen leant, en als de lichtere
tandstoffe wegslijt zoo blijft dit staal staan, in
vervaarlijker scherpte, slachtende eenen geslepen
beitel. De jonge evers loopen bij troppen, en, worden
zij van de wolven aangevalren, de jonge kruipen in
't midden en de oudere staan daarrondom, de oudste
de buitenste; en zoo wordt Isegrim de wolf door
Everaart den beer op den land ontvangen.

De ever heeft Been hair maar stevige bursten,
waarme6 men burstels maakt en pekdraad aanzet,
zoo bekend is.
Eversham, Everghem, Everbodeghem, zijn Brie
plaatsnamen waar de ever peter van is; men zegt bij
misslag everzwijn tegen 't egelzwijn of stekelverken.
De oude Vlamingen fabelden van eenen ever
met gouden bursten, die bij hen de zonne met hare
gouden stralen verbeeldde : wat een verschil van dit
beeld tot het Grieksche, dat de franschen overgenomen hebben, en waar questie is van Aurora, de
morgenzonne, die, methare roozenvingeren, de poorG. G.
ten openzet van den Oost!
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SINT TIASARIS

De heilige Makarius kreeg zoo eene groote fame
als hulpherligen tegen de besmettelijke ziekten, dat,
overal waar er'peste of jets dergelijks uitborst, men
om zijne reliquien ging.
Tusschen 1617 en 4622 kreeg Geertsbergen
reliquien van Karen patroon Sint Makaris, die daar
uitnemende vereerd was, omreden der groote aflaten
die daar te winnen waren.
Ten jare 1631, binst den zomer wierden de
inwoners van Thielt van den Heere met de peste bezocht; aanstonds overeengekomen zijnde daarover
met J. van Zantvoorde, burgemeester, en met de
schepenen van Thielt, heeft Johannes Demol, priester,
licentiaat in de Godsgeleerdheid, pastor der stede van
Thielt en deken van de rondom gelegene christenheid, in de maand October, van den Eerweerdigsten
Heer Bisschop en de Zeer Eerweerde Proost, deken,
en van het capitel der Kathedrale van Sint Baafs tot
Gent het Beeld en eenige reliquien bekomen van den
heiligen Makaris, voor den tijd op welken de besmettelijke ziekte zoude duren. Dit beeld en die reliquien
wierden processiewijs rond de stede gedragen, en
de bijstand des heiligen Man Gods scheen zoo klaar
uit, dat men in Meie van 't navolgende jaar heel en
gansch van de ziekte verlost was. Dan hebben de
Thieltenaars beeld en reliquien wedergedregen, op
den 22 Oest 1631; 't bovenstaande getuigden zij in
eenen gezegelden brief en aldus of daaromtrent kan
men nog lezen in de prochiekerke van Thielt, in
eenen quader, die in de zijbeuk boven de zitsels
hangt, met een beeld van Sint Makaris er boven; hij
is geschilderd in bisschoppelijk gewaad, met de stad
Thielt in het verdiep, verbeeld door eene kleene
schets van Thielt's kerke en hallentoren en eenige
huizen der Sint Jans strate, alsook de twee meulens
die in dezelfste strate staan. Op den quader ziet men
de wapens van Vlaanderen, van Gent, v. an Bergen
in Henegau, van Thielt en van Audenarde.
Van den jare, tijdens den cholera, hebben de
godvruchtige Thieltenaars vele Missen opgeofferd
ter eere van hurinen pestpatroon : maar 't en bestaat
te Thielt, schrijft men mij, noch broederschap noch
reliquie meer van Sint Makaris.
Ten jare 1637 verleende Zijne Hoogweerdigheid
Antonius Triest, aan Nicolaas Outschoorn, pastor
van Onze Lieve Vrouwe van Pamele, binnen Oudenaei de, twee groote reliquien van Sint Makaris,
waarvan eene in de Onze Lieve Vrouwe kerke zou
blijven en waarvan de andere Haar de benedictinen
van de abdije van Eenhame moest overgaan, in afwisselinge van reliquien van Sint Baafs, die in de kerke
van Onze Lieve Vrouwe van Pamele gevonden waren,

binst dat Pater Hugo van Enguien toeziener der
Pamelsche kerke was.
Deze reliquien van Sint Makaris, met vele plechtigheid en solemniteit, door geestelijke en wereldlijke
overheden van Oudenaerde ontvangen, kreegen hunne
plaatse op den hoogen outaar nevens de overblijfsels
van Sint Baafs.
Sint Makaris is ook te Moorslede en in de
omstreken wel gekend en vele gediend.
Ten jare 4767 wierd de groote jubile van Sint
Makaris te Gent gevierd. Wat men dan al deed ten
einde den Heiligen te vereeren is onzeggelijk.
Daar wierd er eene processie van devotie ingericht, waarin al de gilden, religieusen en magistraten,
als ook de geestelijkheid van de stad Gent tegenwoordig waren, en waarin Zyne Hoogweerdigheid
Johannes-Robertus-Gislenus Cahn°, — Leest het le
jaar bladz. 384 — Bisschop van Brugge 't Allerheiligste Sacrament droeg. Eene groote peerdenoptocht wierd samengesteld en een alderschoonste
vierwerk, dat men nu nauwelijks zou namaken, ter
eeren van Sint Makaris, op de kosten des Heeren
gedeputeerde der Staten van Vlaanderen, a fgesch oten .
De peerdenoptocht die den 1, 9 en 15 Junij 's namidmiddags uitging bestond uit 24 praalwagens, 48
dieren met toepassingen op Sint Makaris in verzen
gemaakt, ten koste van al de gilden en ambachten
die er hun standaard deden in dragen; de bijzonderste historische personagen van Vlaanderen, al door
menschen in levenden lijve verbeeld, luidens een bock
waarvan de titel is : • Beschrijvinge van het zevenhonderdjarig jubil6 van den H. Makaris enz, met
koperen platen.
Deze ommegang was uit vier deelen samengesteld : 't eerste onder 't bestier der eerweerde paters
Jesuiten, en de drie andere onder de eerweerde paters
Augustinen. De feesten duurden van den 30 Mei tot
den 15 Junij.
Van dezen jare is het nog eens jubiM van Sint
Makaris te Gent : de feeste begint den 46 Meie en
zal tot den 26 geduren. Op Zondag 19 is 't de groote
processie, 't en ware dat het slecht weder ze belette
tot den volgenden Zondag. Bisschop Mermillod,
hulpbisschop van Geneven zal preken, in 't fransch
en de eerweerde pater capucijn Elzearius, Bien de
Bruggelingen wel kennen, in 't vlaamsch.
Sinte Makaris heeft eene kapelle staan in de
kathedrale van Sint Baafs te Gent, in de noordbeuke.
De Staten van Vlaanderen deden er in 1617 eenen
autaar in zetten, waarop de wapenen van Vlaanderen
staan met deze woorden : Sand° Machario ordines
Flandrie, dat is : Aan Sint Makaris, wegens de Staten
van Vlaanderen. De schoone outaarschilderije wierd
door Gaspar Decrayer geschilderd, men ziet er Sint
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Makaris op verbeeld, in bisschoppelijk gewaad, op
den oogenblik dat hij in Sint Baafs abdije door
ziekte a angerand bezig is met God te smeeken.
Al vooren op den outaar is een half verheven
snijwerk of bas-relief in wit marbel, door Portois,
waarop 't uitvaart van Sint Makaris, met eene groote
menigte yolks, verbeeld staat.
Daar waar de tempel van Woen of Mercurius
stond te Gent, stichtte Sint Bavo eene abdije, waar
Sint Makaris, zoo wij hooger zegden, eenigen tijd
gewoond heeft, en waarvan er schaars eenige brokken overblijven : daar bestaat nog een kapelleken van
den heiligen pestpatroon, en wij en molten deze
opzoekingen niet sluiten zonder ervan te spreken.
Het staat t' enden den pand, en is sedert korten tijd
hersteld. Het wierd tot eene vontekapelle gebouwd
in 1067, jaar der verheffinge van de heilige reliquien
van Sint Makaris, en zal misschien van daar den
naam van Sint Makaris-kapelle gekregen hebben.
't Is een achtkantte gebouwken van twee verdiepen;
de leegste is gesteund op acht rondbogen waarvan
er twee toegemetst zijn; vOdr eene van deze gestopte
bogen staat een oud altaar, met eene blauwsteenen
tafel, en wi6r de tweede een nieuwerwetsche trap,
waarlangs men naar boven klimt. De onderste kapelle
is verwelfd, men ziet er overblijfsels van muurschilderingen in, de bovenste kapelle was zonder saute,
en zat onder een achtkantte dak. Nabij deze kapelle,
die voor den oudheidsminnaar het zien weerd is,
spruit de fonteine van Sint Makaris, die diende om
de vonte te spijzen; men vindt er ook overblijfsels
van eene schoone vonte van de twaalfste eeuwe.
Dit alles is te zien in het oud Spanjaardskasteel te
Gent.
Deze kapelle wordt tegen den aanstaanden
Jubile, onder toezicht van mijnheer Jan Bethune,
hersteld. Muren en gewelf zullen met schilderijen
versierd worden, een geschilderde glasvenster, een
nicuwe autaar, de rijve van Sint Makaris, autaarkruis, koperen kandelaars, lichtkroon, beeld van den.
Heilige, geslegen ijzeren balje, al giften van bijzonderen en der prochiekerken van Gent, zullen aan
deze kapelle het uitzicht van vroegere tijden weder
geven.
In de sacristije der zelfste kerke staat eene tafel
die binst de 16e eeuwe geschilderd is, en in acht
vakken verdeeld, zij verbeeldt Sint Baafs begravinge.
Op drie van deze vakken ziet men 't graf van den
Heiligen en eenen autaar op den welken een heilige
bisschop Misse doet. 't Opschrift luidt als volgt
TE DESEN GRAVE BY DAGHE BY NACHTE DEDE

I ZYN PENITENTIE GEHERTICH,
I 't Moet Sente Baal zijn.

SENTE LIEVEN

HY VOER TEN HEMEL LATENDE DEERSCHE STEDE
ALS MEN SCHREEF ZES HONDERT ENDE EEN EN DERTICH 2.
ALS MEN SENTE BAVEN BEGROUF, WEET DAT
CELEBREERDE HIER ZYN UITVAERT

VOORWAER,

SENTE AMAND,

VOOR SENTE BAVENS ZIELE DEDE HIER OOC DAERNAER
DERTICH MESSEN SENTE LIEVEN DIE HELICH SANT
SENTE ELOY HIER OOC MESSE LAS
ALS HY SENTE

BAVENS LICHAM

SENTE MACHARIS MUNICHDE

3

ALST GHENAS DER PESTILENT1E

VERHIEF,

HIER TVOLC
WANT HY DE DOOD BESIEF.

Men verbeeldt Sint Makaris eene vrouwe genezende, voor de pestzieken biddende, ofwel, in
aartsbisschoppelijk gewaad, in de rechtere hand een
hert dragende, waarin al boven drie navels zitten,
om reden, zegt Molanus, dat hij in 't Heilig land,
kruiswijze aan den grond genageld wierd. Andere
schrijvers zeggen dat het is omreden zijner devotie
tot de Passie onzes Heeren.
't Is ook in dezer voegen dat Sint Makaris te
Brugge verbeeld staat in de Meersch. Het opschrift
luidt als volgt:
HET BROEDERSCHAP
UNDER DE BESCHERMINGE VAN DEN

H.

MACHARIUS

19 JULIUS 1832
2 SEPTEMBER
DAER NAE IN DE HOOFDKERK VAN S t SALVATOR,
‘

TEN TYDE VAN DEN CHOLLRA MORBUS, DEN
IN DEZE WYK INGESTELD EN DEN

CANONIKELYK OPGEREGT, HEEFT HIER TER EEUWIGER
GEDAGTENIS HET BEELD VAN DEN
BROEDERSCHAPS GEPLAETST DEN

H. PATROON DES
9 MEIJE 4834.

Op de pestschilderie te Brugge, die in 4666
op den hoek van 't pot-de-vintje geplaatst wierd omdat
de peste aan dat hoekhuis staakte, staan de volgende
Heiligen : Sint Jacob de meerdere, een bisschop,
Sint Sebastiaan, Sint Rochus, Sint Carolus Borromeus. Sommige zeggen dat de bisschop die tusschen
Sint Jacob den meerdere en Sint Sebastiaan staat Sint
Makaris is, loch, omdat hij Beene kenteekens en
draagt, zijn er die zeggen dat bet Sint Donaas is.
In de Beeldekensgilde van Brugge, waarmede
mijne lezers ende lezeressen onlangs kennisse gemaakt hebben, zijn wij bezig met eenen Sint Makaris
te maken, tegen den Gentschen Jubile. Hid zal den
zweetdoek in de hand dragen met welken hij zoo vele
zieken genas.
Als de cholera in 1832 voor de eerste maal
te Brugge heerschte, keerden de geloovigen van Sint
Salvators prochie hunne oogen naar den heiligen
2 De schrijvers geven meest 653 en 654 voor Sint Baafs
sterfjaar.
5 Van munich, monik, moniken, dat is als monik Bade
slaan en bepreken, in den band houden, christelijk maken.
4 Zoo staat het, gekapt in 't steen !
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Makaris, en een broederschap dat nog in vollen
bloei is wierd ter zijner eere ingesteld. Jaarlijks, te
beginnen met tweeden Paaschdag, worden er, in
deze kerke, vijf Pestmissen gezongen ter eere van
Sint Makaris.
Men zingt ook pestmessen in Sinte Walburge,
in de Paaschweke, eensgelijks in Onze Lieve Vrouwe
en misschien nog elders. Sint Makaris komt daar
altijd tusschen; en 't zijn oud-oude fondatien.
Mochte Sinte Makaris zijn jubilë luisterlijk
uitslagen en ons tegen nieuwe aanvallen der cholera
bey rij den !
prof. A. D.

Een ander doen, die 't weet; wat schaadt het?
Te beter krijgt gij 't naar uw zin.
Het tafelgoed zij onbezoedeld !
Darr was het kind bijna verhoetelt, 7
En op een beetje naar verbrod!
Myrrh', edik had ik schier vergeten;
Dat had mij grouwelijk gespeten!
Hoe hadt gij dan met mij despot ! —
Nu met uw gasten aangezeten,
En in den watervisch 8 gebeten !
Zoo hongerig, zoo fel, zoo graag,
Dat alien, die 't zien, watertanden :
Rept ooh, en mond, en land, en handen,
En stilt het bassen van uw maag.
Staat dan eens op, nit uwen zetel,
En werpt den doopvisch 9 in den ketel.
t Meid ! past op 't roeren van de saus !
De visch is gaar ! wind op! daar is ze !
Dan weer aan 't moorden van den vische.
Wat dunks u, heeft het ook wat kou's?
't Gaat redelijk, en 't smaakt mij wakker :
Aanschouwt eens 't herd 4 ° van onzen makker !
Vol been en graat; hij mag hem niet !
Die voetbaars " past nog op je kuwen ! a 2
En ik zal dees naar binnen duwen,
Opdat er niets meer overschiet'.
Hebt dank? gij zijt een milde Bever!
Spoelt nu den visch eens van den lever
Met bier, of met een ruimer wijn;
En zegt dan hoe de Baars gesmaakt heeft,
En of hij, die dit vers gemaakt heeft
Niet zelf moet een goed vischman zijn
7 Verbrod, vermoorscht.
9 Rivierwatervisch, geen zeevisch.
9 Visch dien men in doop, dat is sauce dooptof dopt, a la

NOG VAN DEN BAARS
UIT HOLLAND

A

Hebt gij van zeevisch veel te praten,
Riviervisch hoeft gij niet te haten
De Baars spant boven al de krooii
Hij is de roem van alle visschen,
De pronk van welgestelde disschen,
En van gedaante wonder schoon!
Indien gij honger voelt van binnen,
Dien gij met eten wilt verwinnen,
Gaat naar de vischmart, koopt een zoO . a
Waar aan geen dit, geen dat, geen maar is,
Die hommig 2 en van zessen s klaar is,
Dien gij kunt leggy en op het stroo.
Vergeet niet een goed vier te stoken,
En, eer het water is aan 't koken,
Slaat zelf de handen aan het roer ;
Schreept zelf den visch, ontweit 4 hem rustic
En gall hem wel, en snijdt hem Lustig
En denkt : Ik snij niet in mijn moer.
Eischt eeken spaanders of talhouten, 6
En, kookt het water, wilt het zouten,
Eerst voor de watervisch alleen.
DaAr moet ook petercelie wezen,
Wel schoon gemaakt en uitgelezen.
Ontbreekt er dan ook nog wat? Neen
Niets anders als dien wel te wasschen,
En, kookt de visch, op 't schuim te passen;
Dan moet de petercelie in.
Is 't zout genoeg? Proeft zelf, of last het
' Eene zode, zoO, zoOtje, genoeg om in eenen keer te
zieden.
I Eene horn, of melke hebbende.
3 Van zessen klaar zijn is eenpeerdenkoopers woord, en
wil zeggen van 4 pooten en 2 oogen, dus van 6, of van zessen
klaar zijn, gave en gezond, waar 'nets aan en let.
4 Het wei, ingewei, ingeweide of ingewand uitdoen.
5 Snijdt al dapper door, 't en is in uwe moeder niet.
6 Tel-hout, klofschieren, die men bij 't getal, of bij den
tel verkoopt.

doop, zegt de Franschman, maar hij schrijft lz la daube, om
den vvoordenroof te dekken.
1 ° Onze voorouders aten op berden; asieten en tailloiren

zegt men nu, wi tteberd hoore ik nog te Wacken en die streke.
11 Voet-groote baars ?
" Kuwen, kouwen, kieuwen, eigentlijk tandvleesch,
tanden.
■••••••■

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Waar het woord paling van afstamt? Ik meen
van pod, latijn palur, en den uitgang ling. De paling,
immers is een goorling, een moeras-, een poelvisch;
en dat men het woord met eène 1 schrijft in plaats

van twee 11, dat ziet men ook in hemeling, heuveling,
enz.

D.

En vat recht van oe in a te veranderen?

G.

De oude en nieuwe insehrijvers krijgen 't
eerste jaar, in boek, voor 1 fr. min als de anders.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 23

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

5. Misericordia Zondag, tweede na
Paaschen, eerste in de maand van Maria. Leest het
l e jaar, bladz. 155, waar ook dat wonderschoon
Evangelie van den goeden herder te lezen staat. In
dit Evangelie heeft Christus een overoud gedacht en
verbeeldinge van de menschen op zijn eigen zelven
toegepast en gezeid dat onder alle herders en yolksbestierders hij de opperste en de beste is ! 't Ware
wonderlijk om optellen wat Christus al gezeid heeft
dat Hij is, en op hoeveel manieren Hij zijn eigen
vermenigvuldigd, en, om zoo te zeggen, overal
tegenwoordig weggesteken heeft, om het Licht vergetend oogmerk der menschen Hem indachtig te maken.
Hij is engel, propheet, priester, koning, vader,
broeder, dienaar, kind, schaapherder, slave, en de
laatste der menschen; hij is de leeuw en het lam; hij
is de wijnstok en de deure des schaapstals, de weg,
ZONDAG,

4 MEI 1867

de waarheid en het leven, mar hij is bezonderlijk
de goede herder. Homeros hiet zijne koningen Poi
menas lao'n, de schaapherders van de volkeren, en
langs de deure van dit oud menschengedacht, dat bij
de joden, een herdervolk, aigemeen en zeer yolksbemind was, is Christus binnen gekomen, en heeft hij
bezit genomen van de Wilde kracht van 's menschen
inbeeldinge. Wat schoon ende volstandig beeld van
hemelscher en aardscher naturen, en hoe gepast voor
den ziel en lichaam, geest en stoffelijk wezenden
mensch ! Christus is de herder, de geloovigen zijn
de schaapkens, de weide is de kerke, het voeder de
leeringe, de makke is het kruis, de wolf de Satan,
de passie en de dood Christi is 't gevecht tusschen
Satan en den goeden herder, die g zijn leven ten
besten geeft voor zijne schapen. r Hoewel moesten
die arme heidenen dat al te male vatten en verstaan,
bij Wien het herdersleven nog het dagelijksche leven
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was, en welken eerbied en gevoele ik niet als ik levers
Tangs de kanten van Vlaanderen eenen herder zie,
met zijne honden, die traagzaam vooruitgaat en op
de witgewolde menigte den staf voert! Ah ik vergete
dan al haast hetgene ik ooit geleerd hebbe van de
dertelheden des virgilischen Corydons, met al de fransche liefdefabels, bergers en berge,res, om alleen te
denken aan dien hooghemelschen herder en bruidegom, Hij die mijne onsterflijke ziele gevrijd en bemind
heeft, van in der eeuwigheid.
Ah ! goeden herder toch, wat goed gedacht hebt
gij sommigen van de beste onder uwe schaapkens
ingegeven, die huizen onder dien uwen name gesticht
hebben, waar die verloren schaapkens t'huisgebracht
en bezorgd worden, die den schaapstal ontloopen en
van den wolf betooverd, met hem liefde aangeknoopt
en vriend gemaakt hebben, om verscheurd te zijn!
Nieuwe Abel, weze uw herderlijk bloed niet te vergeefs vergoten voor al die beklaagensweerdigen , waar
de wereld al zoo Lange hare ontuchtige noodzakelijkheid van gemaakt heeft. Sint Pius V, van 't order
der Predikheeren, 1572. — Keizer Napoleon, sterft
op 't eiland Sinte Helena, den 5 Mei 1821.
MAANDAG, 6. Sint Jan in de olie, of Sint Jan
Evangelist, 95.
DIJSENDAG, 7. Sint Stanislas, martehar, 1079.
Pieter Stockmans, van Antwerpen, de vermaarde rechisgeleerde, sterft, •671. — De Franschen
worden geslagen te Conde. 4693.
WOENSDAG, 8. Verschijninge van den Heiligen
Aartsengel Michael. — Sinte Ha of Iduberga, Wier
Leven ik niet en zal beschrijven, aangezien het maar
weinig bekend en is, maar die al gelijk mad aangeteekend zijn, aangezien de groote heiligheid van
hare familie en de groote mannen die Bruit gesproten
zijn. Sinte Iduberga was zuster van Sint Odwald,
bisschop van Trier. Zy trad in huwelijke met Pipin
bijgenaemd van Landen, om reden dat by rond
deze, de oudste stall van Braband, groote eigendommen had, en daar begraven wierd, alhoewel zijn
lichaam later naar Nivel vervoerd wierd, en in
eenen fierter, nevens den autaer van zijne heilige
dochter Sinte Geertrude, ter ruste en ter vereeringe
besteld : alle jaren op de kruisdagen droeg men
deze rijve in de processie rond, en de aartsbisschop
van Mechelen, Mathias van dove, zette ten jare 1602
in zijn nieuwen processieboek den name van Pipin
van Landen in de Lange litanie, die alle jaren op
de Sint Marcus of op de Kruisdagen gezongen wordt.
De gelukzalige Pipin had van zijne heilige
vrouwe Sinte Iduberga drie kinders. Sinte Geertrude
was de oudste, de tweede was de heilige Begga,
leest het 2e jaer bl. 18 en volg. — en 't derde kind
een zoon, hiet Grimwald bij name.

En gelijk God al dikwijls toelaat dat de brave
menschen in hunne eigene familie, ja zelfs in hunne
kinders een kruise hebben, zoo was er ook te midden die heilige familie een scheurig schaap, en 't was
die Grunwald, de ondeugende zoon van eenen
vader, die niet beschaamd en was zijne handen
te doppen in 't bloed der koninklijke familie, en die
in de historie, voor menigvuldige euveldaden bekend
staat.
Laat ons liever ooze oogen van dezen afkeeren,
en zijne deugdzame familie voort aanschouwen.- Sinte
Begga trouwde met Ansegijs, die de zoon van Sint
Aarnoud was. Sint Aarnoud weduwaar geworden
zijnde vroeg om in de heilige orders aanveerd te
worden, en naderhand beklom hij den bisschoppelijken stoel van Metz.
Mt het huwelijk van Ansegijs met Sinte Begga
verleende God Pepin II, bijgenaamd van Herstal,
die vele good gedaan heeft, maar wien, door sommige schrijvers toch, en 'k en zou tot nu toe niet durven zeggen of ze gelijk hebben, zekere medewerking
in de moord van Sint Lambert of Lambrecht toegeschreven wordt.
Elk ende een weet dat Pipin van Herstal de
vader was van den kloekmoedigen Karel Marteel, of
met den hamer, en de grootvader van Pipin den
korte, Wiens zoon Karel de Groote of Karlemanje
was.
Pipin de korte, was een heldhaftige krijgsman
't is hij die 't wereldlijk rijk van de Pauzen, dat tot
daartoe uit Roomen bijkans alleene bestond, merkelijk vermeerderd heeft, door zijne victorien over de
Langobarden. Pipin had een brooder Karleman, dien
sommigen onder de heiligen mederekenen, even als
keizer Karel den Groote.
Het was Pipin de korte die, door den Paus be.
machtigd, den throon van Vrankrijk beklom, nadat
de Merowingers hoirie zoodanig verflauwd was dat
zij maar schaduwen van koningen moor en waren,
en dat zij, voor alle medewerking in de staatsbelangen, Bens 's jaars de moeite deden van op eenen
ossenwagen naar den Meidag to rijden, waar
zij alleenelijk zoo vole niet en de- den van hunnen
mond open to doen : men hiet die koningen faineants
of fait-neants, dat is nietdoenders.
DONDERDAG, 9. Sint Gregoris van Mazianzen,
die om zijne uitnemende geleerdheid in der Godheid
den name voert van Theologos; hij herstelde 't vervallen katholijk geloove to Constenobelen en doofde er
de opkomende ketterijen uit, 389. Hij is een van de
vier Grieksche kerkleeraers, de drie andere zijn
Sint Jan Guldemond, Sint Athanasius, en Sint Basihus.
t Item, op den ixsten dag van Meie, ende was
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Zondag, doen schooten de schotters van den ouden
boge hunnen gaei van eeren, daar de hertoge Maximiliaan zelve medeschoot, ende schoot den gaai af,
zelve, met der hand, schotterlijk, daaromme dat 't
yolk van der stede van Brugge Orel blijde was. Dit is
't incarnacioen
•Oostenrijk schoot frisch te Brugge den gaai of,
Negen in Meie, vreugd blijft er fraai of. y,
VRIJDAG, 10. In het land Hus, Sint Job, man
van uitnemende patientie. — Louis XV, Koning van
Vrankrijk, sterft te Parijs, 10 Mei 1774; hij was
iets meer als vier en 't zestig jaar out, en had negen
en vijftig jaar, acht maanden en eenige dagen den
throon bekleed.
In 't jaar 1745, ten tijde dat wij aan Vrankrijk
toebehoorden, is Koning Louis XV tot twee maal toe
naar Brugge gekomen. Hoort vat de welbekende
Custis hierover schrijft in zijne Jaer-boecken der
stadt Brugge
K 's Aaderendags wezende de 29 Julij (1745),
's avonds omtrent den vijf uren, arriveerde de Koning
met de barge van Gent, ende menigvuldige andere
schepen aan Steenbrugge, alwaar hij, aan land komende, staple te peerde met zijn gevolg, waaronder
verscheide Princen van den bloede waren, komende
alzoo gereden tot aan de buitenste barriere van de
Katheline poorte, alwaar stond het Magistraat in
corpore ', hebbende aan het hoofd den Hertog van
Boufflers, gouverneur van Vlaanderen; al de zelve op
eenen knie nedergebogen zijnde, wierden hem, naar
eene kleene harangue s twee zilveren sloters gepresenteerd, waar t'einden hij langs de straten, hier
vooren gedenomeerd, te weten langs Sinte Katherine
strate, over de Ankerplaatse en de Mariabrugge,
langs de Maria strate, voorbij het westersch Groot
Beenhuis, (nu Simoen Stevins plaatse,) door de Steenstrate, over de groote Mart langs de Philip-stok
strate en de plaatse Mallenberg, onder de gedurige
toejuichingen van de gemeente, roepende V ive le roi‘ ,
gereden is naar Sint Donaas kerke, alwaar hij, door
den geheelen choor met choorkappen gekleed, aan
de eerste poorte ontvangen wierd, ende naar het
zingen van den Te Deum, is hij naar zijn logement
vertrokken, alwaar ten inkomen aan hem, van webens de Magistraten van Brugge ende het Vrije,
gepresenteerd is do wijn van eeren.
Die intrede gebeurde op volgender manieren :
voorop kwam de wacht van den Duc de Bon/tiers,

1 't Is te zeggen : Al de Ma gistraten te samen.
I Aansprake.
3 Toen de Koning op de groote Mart gekomen was,
Borst de heilig-Bloedklokke, die men luidende was. off/ de
blijde intrede aan te kondigen.
4 Leve de Koning !
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die gevolgd wierden van de zwarte Mousquetairen,
de grijze Mousquetairen, de hate Peerden. Hierachter kwamen de Koning, de Dauphin 8 , de Princen
van den bloede, de uitheemsche of uitlandsche
Ministers en Hovelingen, naar dewelke reeden de
lijfwacht, en de gang wierd gesloten door de Gens
d'Armes van de garde. Al de voorzeide waren te
peerde, maar al de straten van den doortocht stonden
besteld aan de eene zijde met de Fransche garden, en
aan de andere zijde met de Zwitsersche. Voorders
gingen te voet nevens den Koning en zijn Hof al de
Dekens van de Ambachten met ontdekten hoofde,
dragende eene brandende tortse.
Op den 30 's morgens, ging de Koning met den
Dauphin den Winkel van Joufvrouw Marianne Van
Outrive bezichtigen, en bleeven aldaar omtrent de
twee uren, koopende verscheide Oostindsche goederen; van daar kwamen zij omtrent den 12 uren
Misse hooren in Sint Donaas kerke.
Zij kwamen ook 's naarmiddags ten 5 uren, in.
Onze Lieve Vrouwe kerke, om de tomben ende ornamenten te bezien, alswanneer, de Koning naar huffs
gereden zijnde, ging de Dauphin voorders met verscheide heeren de voornaamste plaatsen van de stad
bezichtigen.
Op den 31 der zelve maand, ging de Koning
Misse hooren in de kerke van de Jesuiten; en, gespijsd
hebbende, is hij na middag ten 3 uren, op de maniere gelijk hij ingekomen was, naar Steenbrugge
berereden, en van daar te schepe naar Gent vertrokken.
Het Magistraat was wederom in corpore buiten de
Katheline poorte, ende zagen aldaar den Koning
passeren, zonder eenige harangue te doen.
..A.11e beide de avonden, gedurende het verblijf
van den Koning, wierd door geheel de stad gevierd,
ende de Dauphin ging langs de straten wandelen,
deelende eenig geld nit aan het yolk, hetwelke, ron
dom de vieren dansende, riep : Viva le Roi!
De Koning voor zijn vertrek liet door den Grave
van Argenson, zijnen eersten Minister, aan die van
het Magistraat aanzeggen, dat zijne intentie was, dat
men aan het gemeente zoude te kennen geven, dat
hij ten uitersten content was van zijne onthalinge.
Op den 2 September (1745) naar middag ten 3
uren, is de Koning met zijn Hof op de barge van
Gent andermaal aangekomen, en heeft zijne intrede
gedaan op de zelve maniere gelijk op den 29 Julij
geschied was, behalven nogtans dat de Koning en de
Dauphin gezeten waren in eene koetse met zes peerden, en dat zij recht gereden zijn naar zijn logement.
Het Magistraat in corpore stond aan de Katheline
poorte, maar 'n dede Beene harangue, Hoch wierden
5 Aldus wierd de oudste zoon genaamd der koningen
van Vrankrijk.
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Beene sleuters gepresenteerd : daar naar kwam het
Magistraat in het Hof, alwaar het compliment afgeleid
zijnde, de wijn van eeren aan den Koning en den
Dauphin, wierd gepresenteerd; gelijk het Magistraat
van het Vrije ook gedaan heeft.
's Anderendags naar dat de Koning in Sint
Donaas de Misse hadde gehoord, is hij met de barge
naar Oostende vertrokken, en van daar 's achtermiddags ten 3 uren wedergekeerd.
Ten volgenden dage, 's morgens ten 7 uren,
komende uit Sint Donaas kerke, is hij langs de
Katheline poorte naar Kortrijk vertrokken, en van
daar voorders naar Parijs.
Telkens als de Koning binnen de stad kwam, of
daar buiten trok, wierden drij salves Royales geschoten, met al het canon van stalls vesten, en al de
straten waar door hij telkens passeren moeste, waren
op het aldertreffelijkste versierd; zelfs veel fraaier
als op zijne eerste aankomste geschied was. Beide de
nachten gedurende zijn verblijf, was geheel de stad
geillumineerd, en het kapitel van Sint Donaas hadde
voor de kerkdeure op den Burg een zeer schoonen
praalboog doen oprechten met verscheide andere
decoration, komende tot tegen de Burgpoorte.
De Koning was met den Dauphin geherhergd in
het huffs van den Grave van Lalaing, en zijne Hofbedienden, met de Ministers en Princen van den bloede,
lagen alomme in de treffelijkste huizen van de stad,
op de zelve maniere gelijk die in de eerste aankomste
door de Fouriers van het Hof uitgeteekend waren.
Binst de maand Mei van 't jaar 4744, kwamen
de Transchen, onder 't bevel van den Mareschalk de
Noailles, de stad Meenen belegeren. Louis XV was
er ook; hij vestigde zijn quartier-general te Wervick
en koos tot zijn verblijf Sint Jans Gasthuis aldaar,
'k hebbe dikwijls hooren vertellen dat de Koning
aan de zusterkens liet weten dat zij, voor eenen tijd,
moesten verhuizen en 't klooster ruitnen, ten zijnen
dienste; maar de priorinne, die van edelen bloede
was, Bing zelve den Koning spreken, en wiste de zake
zoo wel aan te leggen met hem, dat zij met haar gemeente in 't gasthuis blijven mochte, en zijne Majesteit was te vrede met eeiiige kamers voor hem en de
bijzonderste van zijn Hof. Nu nog bewaart men in
't gasthuis van Wervick 't bedde waarin Louis XV
geslapen heeft; 't is van wagenschot gemaakt, en de
behangsels zijn van roo saai, met Witte lintjes kunstig geborduurd; tijdens de revolutie hebben de
Franschen de roo zijden courte-pointe gestolen. De
traditie meldt dat Louis XV ook eenige dagen verbleven heeft op eene hofstèe, gelegen bij Meenen, aan
zijds de kalsije die van Meenen naar Rousselaere
en naar Brugge loopt, Welke hofstke gekend is order
den naam van Boer D'hont's, — Bourdons zegt men,

om de wille dat pachter D'hont en zijne familie
daar seders lange wonen. Op eene boogscheute van
't hof staat er eene tamelijk groote kapelle, met een
kloktorentjen, 't is Boer D'hont's kapelle, waar men
eertijds, zoo 'tschijnt, Misse gelezen heeft, en die wel
bekend is aan de Meenenaars, die, langs den binnenweg, naar Onze Lieve Vrouwe van Dadizeele ter
bèevaart gaan.
Op 4 Junij 1744, geschiedde de overgave van de
stad Meenen; de Franschen trokken er binnen en als
Louis XV zijn intrèe deed, wierden hem de sleuters
van de stad aangeboden op een zilveren schinkberd,
dat nu nog in 't bezit is van de familie aan Wier voorouders 't zelve, in 1744, toebehoorde.
Wegens 't afbranden van de Capucinen kerke,
binst 't bombardement, en de schoone antwoorde
van pater Guardiaan aan Louis XV, leest het 1* jaar,
bladz. 350.
ZATERDAG, 17. Sint Mamertus, bisschop van
Vienne, in Vrankrijk, die, om eene dreigende nederlage te ontgaan, de procession van de Kruisdagen
eerst ingesteld heeft, voor ors Heer Hemelvaartdag,
't gene de katholike kerke 11 aderhand heeft algemeen
ende verplichtend gemaakt, 400.
—
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UITSTAP IN DE WARANDE
CACAO EN COCOA

N

Ik hebbe, op bladzijde 125 en volgende bladzijden van 't eerste jaar, in 't lange en in 't breed
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uitgeleid van de palme. Een van de wonderlijkste
.palmensoorten is de cocoa of cocospalme, die hier
afgebeeld staat, en die zeker de nuttigste boom is
van geheel Gods scheppinge.
De wortels worden gekuwd als tabak, en van
het diepste van den stam zaagt men hout gelijk
marbel; 't overige bul verbruikt men tot goten en
staken en steefsels en wapens; het sap uit den slam
zuivert men tot wijn, alcohol, arrak, enz.; de blomme
van tusschen de ribben van den stain is dat uitlandsch
wit poeier dat men in de soupe kookt om te binden;
men haalt ook suiker uit den cocosboom, welke
suiker, met kalk, de sterkste moortel maakt die
gekend is; van de bladeren maakt men daken, vlaken, roeispaans, manden, gastokk en, lanteerns, papier, boeken, zeefden, borstels, bezems, waaiers,
•onnescherins, pennon, enz.; de vrucht die sours
zoo groot is als eon manshoofd, sours maar gelijk
een ei, bestaat nit een uitwendig bruin kleed, daar
men koorden van draait, eene inwendige schale, die
bekers, tassen, lepels, beiers en duizend andere
ditjes en datjes wordt, van corn zoo men zest; in die
harde schale zit een wit zacht vleeschken, dat de
apothekers bezigen en daar men boter en olio uit perst
of uit kookt, in de inwendige Nolte van de vrucht zit
witachtig nat dal ik menigmaal met smake gedronken
hebbe, ja, uit de asschen zelve van de cocosbladeren
leekt men potas, in groote hoeveelheid.
Een dingen en komt van den cocoa niet, en 't is
de cacao.
Moest ik u den waren name zeggen zoo hij
eigentlijk is, gij braakt er uw kakebeen over, om uit
te spreken. Cacao zeggen wij, en dat is al raar genoeg, cacahoaquatl zeiden de oude Mexicanen, en
leert gij dat achter zeggen !
Nu, die cacao..... enz. is een boom gelijk een
kriekenboom, die altijd, geheel 't jaar deuce, blommen en vruchten op heeft, rijpe, groene, halfrijpe,
doodrijpe, enz. De vrucht is van gedaanten bijkans
gelijk een ei, wat dik te middenwaard, aan weerkanten scherp uitloopen.de, en groef gerebd van langsten;
daar groeien amandels of een slack van bruine boonen in, die de Mexicanen plachten te roosten, te
stampen, met suiker te kneden, en, in tabletten gevormd, op te eten.
En daartegen zeiden zij chocolatl.
Nu, de Europeanen hebben dat de Mexicanen
afgeleerd, en ze maken ook chocolatl of chocolat zoo
ze 't heeten, — sukelae zou de vlaming zeggen. —
De Europeauen nogtans -verschillen daarin van de
Mexicanen, — van eertijds, wel te verstaan, — dat
zij boter of smout bij hunne verstorven cacaoboonen
doen, om de natuurlijke olieachtigheid der goede
vrucht te vervangen, dan . komt er nog aardappel-

blomme bij, en sterksel, zoo niets slechters, bij

voorbeeld zagemul, en anderlei geciviliseerd bedrog.
Als 't maar caneele en is of vanille, dat en kan geen
kwaad, integendeel het geeft dien aangenamen geur
waarvooren de goede chocolat gekend is.
De pelen van de cacaovrucht worden opgegoten
en afgetrokken tot spaarzamen ca iti; .
G. G.

HOE MEN SCHILDERS VROUWE WORDT

Daar was een keer een duitschman en zijn
name was Hans, en Hans was schilder van ambachte.
Maar hij en was geen van die schilders die Nun
eigen te vreden houden met klakpotten, of « potklakken, » zoo de wale zei, en geld te -winnen met den
borstel, neon, hij schilderde en conterfeitte met het
pinceel, en wat hij liefst van al deed was schoone
Lieve-vrouwbeelden schilderen : daar had hij dag en
nacht aan gezeten, en als hij wat geschilderd hadde,
dan moest hij altemets Haan wandelen, 't zat een
gedacht in zijn hoofd — en hij moest uit.
Nu, 't gebeurde dat Hans de schilder in Duitschland een keer nen vlaamschen koopman tegenkwam,
die levers van eene gilde was van Sint Lucas,
schilders patroon, en die met hem aan 't klappen
gerocht over 't schilderen.
« Wij hebben betere schilders in Vlaanderen
als gij lieden hier in Duitschland, zei de vlaming,
en hij noemde er hem twee drie van de beste, die,
hier en daar, in doze en in die kerke, luiktafels en
autaartafelen geschilderd hadden, voor gilden en
broederschappen, voor edele heeren en vrouwen.
« Wij hebben betere schilders in Vlaanderen
als gij ! ,
D
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Gij kunt wel peizen dat Hans zulk zeggen niet
gereedelijk toe en stond; hij noemde tegen hert en
zin al de beste schilders die hem bekend waren, en
had er geerne nog een bij genoemd, die bij hem
veel abeter bekend en hoofer geschat was als al de
andere, maar hij en dorst niet.
« 'k Wilt 't zien! » zei hij.
Op nen zekeren keer dat de vlaamsche koopiraarder al Lange weg was, zoo pakte Hans zijnen
spijtigen stok in zijn hand, sprak vrouwe en kind
eerst schoonc, en dan nog al redelijk leelijk, omdat
zij steegerden : 'k Wilt zien ! » zei Hans, en hij kwam
te Vlaanderenwaard gereisd.
Ge kunt wel vatten dat ik, om eenen beknibbelaar of twee, die altijd jets vinden dat te kort of te
lang is, ge kunt wel vatten dat ik u het proces verbal
niet en ga opmaken van de verkoopinge van Hans
zijn huizeken en zijne meubels, van zijn vernachten
hier, en zijn eten daar, dat zou veel te lang zijn om
te vertellen, ofschoon dat het al te maal waar is.
Alle waarheid
moet niet gezeid zijn.
Maar 't gene moet gezeid zijn om mijne historie
te vervoorderen is dat Hans versteld stond over de
werken van de vlaamsche meesters; dat hij, als een
verstandige Hans, bijkans al zijne laatdunkentheid
in zij nen zak stak, en dat hij met vlijt ende neerstigheid
begon te schilderen, van mete, om zoo te zeggen.
En de duitsche Hans wierd een vlaamsche
meester in 't schilderen.
En knechten dat hij kreeg! Maar 'k en zou niet
moeten zeggen knechten, leerlingen waren 't, die 't
betaalden en voor een groot geluk achtten bij eenen
goeden meester het penceel te leeren handhaven.
En — Hans — schilderde!
En terwijl Hans schoone beelden en conterfeitsels niaakte, zoo men alstoen zei, zoo groeide zijn
kind op, en 't wierd een dochterken, zoo schoone
zoo schoone, dat het gelijk eengeschilderd was, klaar
van schoonigheden.
Maar, -- of ik zou moeten liegen, — 't was
deugdzaam ook. Zijn vader had het eenen kerkeboek
gemaakt, al van perkament, en die volschoone lessen
en gebeden stond, « beedinghen » in de oude tale,
met hier en daar een schilderstuk daartusschen,
waarvooren men nu honderd en honderden franken
zou ;even, wilde men 't koopen.
Aagtje las daar geern in, als het niet werken
en moest, en't en liet niet van naar de kerke tegaan,
en 't hadde daar zijnen u pater confessoor p die 't op
tijd en stond, nu rechts dan slinks beweugende, den
goeden weg, de waarheid en het Leven wees, die
Christus zelve is, gebenedijd, en zoo groeide op,
zoo ik gezeid hebbe, een treffelijk en een eerbaar
doehterken.

« Maar! » peisde op eenen zekeren keer, de
oudste en de beste van Hans zijne schilderknapen of
leerlingen, r maar, dat is mij nu toch ne keer een
fraai schildersdochterken! p en hij zat eenen engel
bezig met schilderen, die op de cithare speelde, voor
eene kostelijke Lieve vrouwe.
« Maar! » zeide hij, en hij schilderdealtijd voort,
in gedachten verslonden, a zou ze wel zoo fraai blijven
als zij nu is? Wie zalder voor haar zorgen als meester
en vrouwe komen te sterven? »
En zoo schilderde hij altijd voort, al peizen aan
zijnen engel, en als meester kwam kijken, wat stond
hij verbaasd!
« 't is Aagtje dat gij gemaakt hebt, Jan ! » zei
meester Hans, « dien schooner Engel daar !
• Welker schooner Engel?
« Daar, daar, met zijne cithare !
« Niet te doen, meester, » zei Jan, u dat is nit
mijn hoofd geschilderd, meester! »
En daarbij bleef het voor als nu, maar 't en was
uit zijn hoofd niet, noch naar 't levend model, zoo
als ze nu meest plegen te schilderen, ook niet: 't was
uit zijn herte dat Jan geschilderd had, dien keer, en
zoodanig uit zijn herte, dat hij, na gevraagden raad
en toestemminge aan God, en aan wij 't behoorde,
aan meester Hans den duitschen schilder eenen voor stel deed.
• Hoe! gij, Jantje, mijne dochter trouwen, waar
staat uw hoofd dan, manneken? »
Jan en zei 't den duitschen Hans niet waar zijn
hoofd ofschoon hij het wel wist, hij liet dat
vallen, en hij schilderde voort.
Maar, ge moet weten, daar waren nog schidersknapen bij den duitschen meester ter leer, die al
dikwijls, Aagtjes deugdzaamheid bewonderende,
gevraagd hadden en getaald, en 't was altijd « neen •
geweest bij Aagtje. Jan alleene was anders aanveerd
geworden, te weten Aagtjen en had noch ja noch
neen gezeid, maar was vader gaan spreken.
« Aagtje, kind, als Jan nog van zulke zaken
spreekt, past op dat gij neen zest, zul-je, meisken !
• Dat zei ik liever niet, vader, » zei Aagtje,
• en is 't dat het mijn staat is en dat ik het God
schuldig ben, staakt, en ne ziet niet meer op naar
iets grooters voor mij, en laat mij uwen besten
leerknape hebben, als 't u belieft; hij is al dat ik den
Hemel vragen kan: fraai, vader, laat hem spoedig
reizen gaan op zijne schilders reize, en, komt hij
weèr zoo hij gegaan is, heilig en vrij, zoo laat mi
dan Gods wille doen !
Als onredelijke passie ievers op simpelen deugdzamen god wille stuikt, 't springt dikwijls vier uit...
En Hans was kwaad.
Jan was droefgeestig.
D
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Aagtje stelde zijnen wille in Gods wille.
« Zult gij nooit van gedacht veranderen, meester? vroeg Jan op eenen zekeren keer.
« Nooit!
« Zoo 'k een fortune opdoe?
« Niet! niet! »
« En een ;root man worde? »
« Gij zult altijd uw vaders kind zijn ! »
« Is er dan niets ter wereld meer voor mij dat
ik doen kan, » zei Jan op zijn Jacobs, die tweemaal
zeven jaren dienstbaar bleef bij Laban om Rachel.
« 't Doet toch, jongen, » zei de nieuwe Laban,
spotscher wijze, kunt gij mij roozen schilderen die
blauw, en lelien die bruin zijn, —van natuurs wegen,
wel te verstaan, — dan hebt gij mijne dochter. »
« Roozen blauw en lelien bruin ! » zei Jan,
« dat en is van natuurs wegen nievers te vinden.
« Dan moet het mirakels kosten wilt gij mijne
dochter » zei Hans, en als. hij dat zei, ging hij weg,
niet wel meer wetende of hij kwaad was of wilde
lachen.
« Van natuurs wegen blauw en bruin! »
Had die a van natuurs wegen » daar nog niet
bij ge. lean, Hans had wel eenen geheelen hof roozen
geschilderd, zoo blauw als tinnen pateeleii, en lelien
zoo bruin als berste beiers, maar.... 't en kon toch
niet zijn.
En hij ging het opgeven, en ievers eene schrikkelijke schilderije schilderen, om zijnen spijt te
breken, 't laatste oordeel of zoo, en hadde hij 't
gedaan, hij had Hans den schilder zeker wel in 't
vagevier geschilderd, voor 't minste. Maar Aagtje
kwam ertusschen en hij wierd enders gezind.
« Laat ons bidden, » zei 't, God kan alles !
« Maar, ge ziet wel dat dat met opgezetten -wine
gezeid is, » zei Jan, a en al deed ik het nog, zoo
genomen, hij en zou hij zijn woord niet houden!
« Hij duet, » zei Aagtje, a bidt maar, en, hebje gij geen betrouwen, 'k heb er ik.
't Was binst de zomerdagen, en Aagtje ging te
kerkewaard ; daar, aan den Evangeliekant, stood
Onze Lieve Vrouwkapelle, daar had zij dikwijls
gebeden, vele verkregen, en daar ging ze nog verkrijgen ; zoo ze plukte roozen, van de witste uit, en
lelien, van 's gelijken, en ze stelde ze aanzijds het
Mariabeeld, en ze ververschte ze op tijd, hield ze
voorzien van water, en bad allle dagen hare vierigste
«beedinghen En bet gene zij liefst van al bad was
« Onze Varier die in den Hemelen zijt. »
Dear steunde ze op, en bleef peizen, altemets
tot dat ze onverhoeds de andere vragen al weg had,
en dan nogmaals steunde op
Uwe wille geschiede op der aarden als in den
Hemele !
D
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En dan bad zij voort, tot t'enden den Ave Maria:
Bidt voor ons arme zondaars, » zei ze, « nu en in
de ure onzer dood! Amen.
En zoo was zij ne keel . aan 't bidden, op nen.
zomerschen namiddag, en de zonne viel stralend in
de kerke, allengskens meer ten westenwaard gaande,
waar eene groote geschilderde glasvenster zat, vol
heiligen, en, gelijk Christus' al overtreffende deugden
navolgbaarder worden in de levens van zijne heilif
den, zoo kwamen de blanke zonnestralen getemperd
en gemilderd in het heilig ruim der kerke, en door
de geschilderde glazen, tot op den autaar toe van de
allerheiligste Moeder Gods. Jan was daar ook, en
hij stolid van verre, gelijk dien armen publicaan,
slaande op zijne borst, eene genade afsmeekende van
Maria, en Aagtje, dat God hem bestemd hadde, bad
al voort en voort.
« Hei ! » riep Jan al met eenen keer, en daar vloog
een schreeuw nit zijne burst door de kerke.
'Vat was er gebeurd dan?
Was Aagtje slecht geworden'
Was Hans de schilder daar?
Neen, beminde lezer of lezeresse, wie gij ook
zijn moogt, gij en raadt het niet, maar de roozen
waren van natuurswegen blauw en de lelien bruin
geworden, op den autaar waar zij stonden, en waar
Aagtjen in 't gebed zat.
En hoe zoo dat?
1k ga 't u zeggen
Door den blauwen mantel van de moeder Gods,
in 't hooge vensterkasijn van den wester kerkgevel,
had de zonne, allengskens reizend en zinkend, heure
geblauwde stralen tot op de roozen geschoten, en door
het bruin habijt van Sint Franciscus was het zelve
zonnelicht bruin op de lelien gevallen, en daar stonden ze, dien oogenblik, de roozen van nutuurs wegen zoo blauw en de lelien van natuurs wegen zoo
bruin als dat bruin en blauw maar zijn en kunnen.
En 't was daarom dat Jan zulk eenen schreeuw
uitsmeet van verwonderinge, van blijdschap, en van
schrik, om te zeggen zoo als 't is.
En als hij tot zijn zelven kwam, zoo ging hij
naar den autaar, en hij toogde't Aagtje.
'tWas in eenen oogp.ink al opgnomen en uitgetrokken : autaar, Lieve vrouwe, Aagtje, roozen,
lelien, met de verwen erbij geteekend, zoo ze daar en
dan te zien waren, en Jan daarm6e naar huffs.
En een schilderstuk dat dat was!
Het inwendig van eene oude kerke, alles nauwkeurig en verkenbaar nagemaakt; en door de ijdele
lucht, daar zag men de stofkens zweven, blauw en
bruin, in de gebenedide stralen der glorierijke zonne,
die alles blij maakt, en men zag ze breeder uiteen
loopen, en dan groote blauwe en bruine vlekken
4
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gaan verwen op den autaar, op en rondom het keurig blomversier van het beeld van Maria.
Hans, de duitsche schilder, zag wel aan Jan.
.dat er iets gaande was, en als hij eindelijk de waarheid wist, als hij de voltooide schildertafel te aanschouwen kreeg, en als hij Jan en Aagtjen nu alle twee
daarin geschilderd vond, en zijn woord indachtig
wierd, dat zelfste woord dat nu volbracht geworden
'was, dan peisde Hans : Daar en is hier maar eon
dingen moor te kort en dat is Amen zeggen.
En hij zei Amen.
En Aagtje was de bruid,
En verteldertje is nit,
van : « hoe men schilders vrouwe wordt. »

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Zwijgend spreidt de nacht zijn kleed
Langs de stille dreven;
Alles rust, van lief en Teed
In den slaap ontheven ...
Waar het Leven lijden bracht
Heeft de zachte wiek der droomen
Alle smerten weggenomen
Goeden nacht ! goeden nacht !
Alles, nu de nacht genaakt,
Sluimert in het ronde,
Daar een heilige engel waakt
Bij der women sponde;
Deze heeft der zorgen vracht
Van hun boezem weggenomen,
Streelt hun ziel met zachte droomen ...
Goeden nacht ! goeden nacht !
Eenmaal zal het zwarte zand
Als de nacht ons dekken,
En geen teedre vriendenhand
Uit den slaap ons wekken;
Sterveling, vermoeid van kracht,
'Vie zou voor de ruste schromen
Daar is 't lijden weggenomen
Goeden nacht! goeden nacht'

Och! hief zoo ieder mensch zijne oog
Wanneer hij, moede en mat,
Zijn daaglijksch brood op t' levenspad
Met moeizaam work verkregen had,
Omhoog, omhoog, naar 's hemels boog
Dan vloog zijn ziel op vleugels mode
Naar 't eeuwig Rijk van Licht en vrede;
Omhoog! omhoog !
HE NE

Melodic : n° 2 uit het Oratorio Paulo
van Mendelssohn.

Is 't waar, Maria, moeder mijn,
0 seine Maagd der maagden,
Dat 't enkel zuivre zielen zijn
Die ooit uw hert behaagden?
Is 't waarheid, wilt ge een leliekleed
Waar schanderoest nosh zondeleed
De zoomen van doorknaagden?
En als ik uwen zoeten naam
Laat luiden in mijn zangen,
Is 't nederig lied u aangenaam
Met zuiverheid omhangen?
Of is 't alleen het kindelijn
flat om uw hals, o moeder mijn,
Nag blijdzaam u omvangen?
01 gun mij dan een kinderziel
Wier Bede U kan begroeten!
Indien er smaad of schande op viel,
Ik zou't zoo bitter boeten!
'k Zou treurende en verlaten zijn,
En niets kon ooit, o moeder mijn,
Dit treuren nog verzoeten!
E. V. 0.
.............

Indien de visschen week van lijf zijn
De grootste en de oudste zijn gezond,
Maar, zoo zij hard van visch, en stiff zijn,
Kiest dan de kleene voor uw mond.
•••••■
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Weet er mij niemand inlichtingen aangaande
de zoo gezeide « meiboomen a die villen onder andere, naar hunne meters zenden, in dozen blijden
meitijd? lk hob eenen en zou hem geern uitgeven.

WINKLER PRINS.

De zwaluw zweeft Tangs 't watervlak
En zoekt hear spijze op aard;
Maar als ze die heeft opgegaard,
Dan vliegt zij haastig hemelwaard
Omhoog, omhoog, naar 't wolkendak !
Alsof zij in de blauwe luchten
Aan de g arde en 't aardsche Wilde ontvluchten,
Omhoog! omhoog !

De brief uit Heule en andere stukken komen
Zondag.
't Is Sint Makaris kapelle in Sint Baafs te Gent
die hersteld worth; een gemist ad-lineam in D . 22
bladz. 175 maakt deze nota noodzakelijk.
De oude en nieuwe insehrijvers krijgen 't
eerste jaar, in book, voor 1 fr. min als de andere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Steendrukkere. Brugge.
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ROND DEN REDID
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 24

TWEEDS JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 12.

Jubilate, derde zondag na Paaschen.

't Evangelie l e jaar, bladz. 163. — wijst alrèe van
verre naar de Hemelvaart, de komste van den heiligen
Geest, en dien tijd van troost en vergenoegdheid
zonder einde, die, — bemerkt het wel, gijlieden die
schreit ende weent, terwijl de wereld blijde is, — die
moet het gevolg zijn van een modicum, een luttel
tijds van ballinkschap ende droefheid. Zoo gaat het
de moeder eer heur kind geboren is, zest de moeder_
lijk beminnende Zaligmaker, het kost een luttel tijds
van droefheid en van bangigheid, omdat hare ure
gekomen is, maar naderhand, om de blijdschap en
gedenkt zij den nood niet meer. Eene ure dan, en
nog een modicum, maar ach ! Hoe lang schijnt dat
modicum, als het te komen is, en met wat een verlangen moet de oude apostel Sint Jan, die dit Evangelie schreef, in 'tvoorletste vers zijner openbaringe,

11 MEI 1867

geschreven hebben : Veni Domino Jesu !
Op 12 Mei 1673, vond men geheel en onge..
schonden 't lichaam van Bernardus Campmans,
40sten abt van Dunen, meer als 32 jaar na zijn
overlijden.
Bernardus Campmans, geboren te Douai, in
Vrankryk, wierd abt van Dunen verkoren, in 4623,
en naderhand ook Vicaris en Visitator generaal
benoemd van 't order van Cistercien in de Nederlanden. Daarenboven om de wille van zijne uitmuntende
bekwaamheid, koos hem de geestelijkheid van riper
en later doze van Brugge tot hunnen afgeveerdigde
bij de Staten van Vlaanderen; welke ambten hij met
zoo groote neerstigheid en voorzichtigheid heeft
bediend, dat hij van een iegelijk in alle eere en respect
gehouden is geweest. Krachtens verdrag tusschen
hem en den Bisschop van Brugge, is Campmans in
bezit gekomen van de abdije ter Doest.
Leest 4ste
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jaar, bladz. 377. — Tijdens de inrichtinge van 't
bisdom van Brugge, had Paus Pius IV, met toestemminge van Philip II, koning van Spanjen, deze
abdije gegeven tot onderhoud der bisschoppen van
Brugge, op voorwaarde nogtans dat de goddelijke
diensten daar zoo als te vooren zouden gepleegd
worden, en dat men 't petal niet en zou verminderen
der meuniken, welke onder 't bestier moesten blijven
van eenen Prior. In 1569, na de dood van den laatsten Abt, Vincentius Doens, heeft Remigius Drieux,
tweeden Bisschop van Brugge, bezit genomen van de
abdije ter Doest, en zijne opvolgers hebben ze
bewaard tot op 20 November 1624, als wanneer
Bisschop Dionysius Christophori ze afgestaan heeft
aan Bernardus Campmans, ten profile der abdije
van Dunen, mils jaarlijks en ten eeuwigen dage aan
't bisdom van Brugge eene recite te betalen van twee
duist vier honderd guldens. Ten jare 1627, ingezien
de slechte ligginge van 't couvent ten Bogaerde, —
Leest 2d. jaar, bladz. 155, — welk de Duneheeren
alsdan bewoonden, zoo heeft Campmans, met consent
van den koning en van de oversten van 't order,
zijne abdije verplaatst binnen de stad Brugge, daar
waar de refuge of 't schuilhuis stond van ter Doest,
en 't volgende jaar, op 't einde van April, begon hij
dat schoon en wijdvermaard klooster van Dunen te
bouwen, dat elk ende een, tot op heden toe, tot verwonderinge wekt: die prachtige abdije en is immers
door de Franschen niet verwoest geweest, en zij
diem nu voor groot seminarie. De abdije van Dunen
zou nog veel schooner zijn, ware 't zake dat men ze
voltrokken hadde volgens 't oorspronkelijk plan.
Mijne lezers die de Flandria illustrate of 't verheerlijkt Vlaanderen van Sanderus bezitten, kunnen 't
zelve plan daarin bewonderen, 't is van wege den
schrijver aan Abt Campmans opgedragen. Hoe dat
deze Prelaat 't lichaam ontdekte van den gelukzaligen
Idesbaldus, onder de puinen van 't oud en verwoest
klooster van Dunen, hebbe ik mijne brave lezers en
lezeressen uiteen gedaan op Idesbaldus feestdag, 18en
April laatstleden.
0 Ten lessen, deze Eerweerdige Prelaat, geladen
met jaren, eere en verdiensten, na dat hij geregeerd
hadde den tijd van 20 jaren, te weten tot den jare
1642, is op den 20 December, met eene groote droefheid van zijne Religieusen, godvruchtelijk in den
Heere overleden. Zijn lichaam, in eene looden kiste
gesloten zijnde, is in de capelle, de welke hij in den
panel van het nieuw klooster tot begravenisse der
Abten gemaakt hadde, begraven, alwaar het ten jare
1673, op den 12 Mei, weer als 32 jaren Haar zijne
dood, nog gansch en gehea, zoo in habiten als in
vleesche, gevonden is geweest, alhoewel de lichamen
van twee andere Abten die nevens hem lagen, en na

hem ook overleden waren, in stof en asschen veranderd waren. »
Haden nog ziet men in den vloer van gezeide
capelle, slinks, een wit marbelen zerksken, ter gedachtenisse van Abt Campmans, 't opschrift luidt als
volgt
R.

R.
D.

D.

BERNARDUS

CAMPMANS

40 ABBAS, ac EXTRUCTOR
Hums DOMUS, VICAR. GEN. ETC.
OBt 21 8 10 br' s 1642
dat is in 't vlaamsch
De Zeer Eerweerde Heer Bernard Campmans,
40. Abt en stichter van dit huis, vicaris generaal,
enz. Hij overleed den 21" December 1642.
In 1673, als men Campmans graf wèerom toemetste, stelde men van vooren eene groote schalje,
met 't volgende opschrift:
RRm"a Dominus D. Bernardus Campmans, 40s
Abbas ac extructor hujus domes etc.. Obiit 21 a 406ria
1642. Repertus et hie denuo repositus, integer habitu
et corpore, ac membris flexibilibus, 12a Maii 1673.
Vide de his latius cronicon Abbatum Dunensium etc.
Requiescat in sancta Pace. 't Is te zeggen : Hier rust

de Eerweerdigste Heer Mijnheer Bernardus Campmans, veertigste Abt en stichter van dit huis, die
stierf op 21 (beter 20) December 1642. Zijn lichaam,
nog gansch en geheel zijnde, zoo in 't habijt als in
den vleesche, en slap van lidmaten, wierd gevonden
en hier andermaal geplaatst, op 12 Mei 1673. Leest
desaangaande de Chronike der Abten van Dunen,
waar de zake wijdloopiger beschreven staat. In
heiligen vrede mope hij rusten!
Naderhand, waarschijnelijk in 1818, tijdens de
openinge van den grafkelder der Prelaten van Dunen,
is die schalje weggenomen geweest, en nu is zij te
zien, in een lijstjen gezet, in de bijzonderste spreekkamer van 't groot Seminarie van Brugge. deist
daarboven hangt er eene groote schilderije, welke
't doode lichaam verbeeldt van Bernard us Campmans,
rustende op een praalbedde, met zijn abtelijk gewaad
bekleed, en miter en staf nevens hem. Al onder aan
de schilderije ziet men Campmans' wapen, met zijne
leus : Deo duce, dat is : op Gods gelee', en daarbij de
volgende woorden: Obiit 20 Dec. 1642, hij overleed
op 20 December, 't jaar 1642. Men vindt een schoon
portrait van Bernardus Campmans in den refter van
't groot Seminarie, waar de portraiten bewaard zijn
van al de Prelaten, die de abdije van Dunen te Brugge
bestierd hebben, den laatsten alleen uitgenomen.
MAANDAG, 13. Sint Servaas van Tongeren, —
Leest het 1 . jaar, bladz. 187. — Sint Servaas, Serva-
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tins, Servasius, Arvatius, Aravatius, Ascivatius,
tienste bisschop van Tongeren, 335, die, op Gods
ingevinge, zijnen bisschoppelijken stoel verzette naar
Maestricht, Wiens glorie en kroone hij geworden . is
door zijne deugden, en waar hij in den Heere
ontsliep 13 Meie 384.
Van eene groote familie afkomstig, wier beroemdheid in den nacht der tijden gedoken blijft,
en was Sint Servaas nogtans niet, zoo men het
algemeen in de middeleeuwen geloofd en verbeeld
heeft, de rechtzweer van onzen Heere en van Sint
Jan Baptiste. 't En is maar in de m e eeuwe, zoo
Lange na Sint Servaas dood, dat Jucundus in het Leven
der Heiligen, dezen oorsprong verhaald heeft; Hariger, een geleerde schrijver die bijkans eene eeuwe
vroeger schreef, en geloofde aan dezen oorsprong
niet. Zoo nogtans, zal ik deze afstamming bier ook
overschrijven, omdat zij tot uitleg dient aan sommige
middeleeuwsche schilderijen of beeldwerken. •
Sinte Anna en Esmeria zouden dus twee zusters
geweest zijn : alhoewel, historijk gesproken, Sinte
Anna Beene andere zusters en hadde als Maria,
nmeder van Salome, en Sobes, de moeder van
Elisabeth. Hier is 't vertoog.
S. Anna, in
met huwelijk
S. Joachim.

Onze Lieve
Vrouwe.

Ons Heere

Esmeria.

Elisabeth
nichte
van Maria.

Enziu, die
Memelia in,
huwelijk, nam.

\ Sint Jan
Sint Servaas.

Jesus-Christus

de Dooper.

'k Zegge dat er Been geloove aan deze afkomste
te geven en is, want, om maar eene reden bij te
brengen, hoe zou Sint Servaas binst de v e eeuwe nog
geleefd hebben ware hij de rechtzweer Christi geweest? Deze disputatie daar gelaten : ten jare 315
zoo was er een ketter te Alexandrien met name Arius,
en hij blasphemeerde dat de zone Gods in alles van
naturen den Vader niet gelijk en was, maar een
schepsel. Eene algemeene kerkvergaderinge, de
allereerste, stond op tegen Arius te Nicea, in 't jaar
325. Arius wierd veroordeeld, en 't geloove van de
kerke door 312 kisschoppen beleden. Wat later wierd
Sint Athanasius, Wien het symbol= dat de heilige
Kerke te Primen leest toegeschreven is, om zijn ge-

loove door keizer Constantijn gebannen. Sint Athanasius ging naar Trier, en daar kende hij verscheidene bisschoppen, misschien ook Sint Servaas, die
omtrent dien tijd den b sschoppelijken stoel van
Tongeren beklom.
In 346 was Sint Servaas onder de bisscboppen
van de provinciale kerkvergaderinge van Keulen, en
in 347 in de Sardische vergaderinge, die beide tegen
de Ariaansche ketterije gehouden wierden. Nog staat
hij onder de 400 bisschoppen van de kerkvergaderinge van Rimini, in 359, waar vele katholike
bisschoppen, sedert een half jaar in de vangenis
gesteken zijnde, hunne kloekmoedigheid verlooren,
maar onder deze die getrouw aan het ware geloove
bleeven, is Sint Servaas te vinden, die, niettegenstaande de listen en laden der ketters, eindelijk met
eere uit hunne hander gerocht. Velen zeggen dat hij
in de vergaderinge der bisschoppen van Gallien was,
te Parijs, in 361, maar, de namen van de bisschoppen die de actor geteekend hebben zijn verloren
gegaan.
De Hunen, deden omtrent dezen tijd eenen
inval in Duitschland en vestigden hun in Pannonien,
van waar zij Germanien en Gallien bedreigden. Sint
Servaas bad ootmoediglijk den almogenden God, dat
Hij toch zijn y olk van dien inval zou bevrijden, en
om het gemakkelijker van den Heere te verkrijgen,
begaf hij hem op reize naar Roomen om Sint Pieter
en Sint Paulus te bidden en hunne reliquien te
vereeren. Te Roomen bleef hij eerst twee drie dagen
vaster zonder jets te nemen,
Want bij bezochte ende belting
Clusen ende capellen,
Monsteren l ende teller,
Alle die in Roomen waren;
Tot den gewijden altaren
Ging hij al over de stad;
Den lieven heiligen hij bad
Allen ende zonderlingen....
en, als hij nu eenige dagen in 't gebed overgebracht
had, zoo verscheen hem Sinte Pieter, die hem zei
g Weest gerust : de Heere heeft vastgesteld dat de
Hunen Gallien op eene schrikkelijke wijze zullen
verwoesten, maar gij en zult de verwoestinge niet
zien, zet order aan uw huffs, bereidt alles wat tot
uwe begravinge noodig is, bezorgt u zuiver lijnwaad,
gij en zult zelve uw graf in de stad Tongeren niet
hebben, maar de stad Maastricht is u voorbeschikt. •
Daarop verliet Sint Servaas de stad Roomen 't zal
waarschijnelijk in deze reize zijn dat de Paus Sint
Damasus hem den Sint Pieters sleuter zal gegeven
I Munster, monasterium, moustier, ?nattier, dat is een
klooster.
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hebben, waarvan in 't eerste jaar hi. 187 gesproken
is, en waarover ik breeder te naaste jare, als 't God
belieft, zal handelen.
Sinte Servaas, de geeerde,
Van Roomen hij doen keerde,
Doen hij Sinte Pieters reden vernam.
Al daar hij onder wege kwam
Doen hij liet het Roomsche land
Der Hunen koning hij daar vand,
Met eenen heir groot ende breid,
Daar hij Iced grooten arbeid.
De Hunen die hem zagen,
Zij begonden hem te vragen
Wannen 2 hij kwame, of waar hij woude...
Zij spraken dat hij waar
Een bespieder en drogenaar,
Zij sloegen-d-hen 3 ende stieten,
Logenare dat ze h'ne hieten.
Te dien zelven stonden,
Ende vingen-d-hen, ende bonden,
Hij en moist eves hij ontgald 4
Zij deden hemme gewald
Dat hij daartegen niet en yacht;
Alzoo hielden zij h'ne over nacht,
In der gevangenisse.
Doen hij in de duisternisse
Gebonden lag ende gespannen
Met der heidenen mannen,
Aldaar hij lag in den gebede
God van hemelrijke hem dede
Ter eeren zijn teeken een:
Een Licht over hens scheen,
Vele groot, van hemelrijke;
Bit zag men openbarelijke
Nog klaarder dan der zonnen schiju,
Of het klaarder mochte zijn....
. In zijne bisschoppelijke stall van Tongeren
wedergekeerd zijnde, riep Sint Servaas geestelijkheid
en y olk bijeen, sprak hun van de be yelen Gods, en
te midden de tranen van zijn y olk, nam al nab er tot
zijne begravinge noodig was mede, en trok, door de
oostdeure van de kerke, recht naar Maastricht, waar
hij krank viel, en zijne schoone ziele aan God
2 Genitif van waar. undê in 'tlatijn whence in 't engelsch;
dat is oud vlaamsch, zegt men dit nog fevers in 't oud
Vlaanderland?
5 Dat oud pronomen hoore ik geheele dagen, bijv:
hen is da, he' kwam da, voor hij is daar, hij kwam daar;
eensgelijks bijv., m7 aten-d-hen op, je sloeg-hene, hzjzag-hene,
'k he'-d-hen gezien of 'k hen-d-hen hien, enz.; de ingelaschte
d is om 't wel luiden, gelijk de t in een-t-wat, grijm-t-houwe
uwen-t-halve, namen-t-tijk, enz.
• Wes en des zijn genitiva van wat en dat, dus : van moat

hij (de boete) ontgald of betaalde.

wedergaf, op den 1 3 cn dag in Meie, 't jaar 384,
'5 nuchtens ten negen urea, gelijk hij het voorzeid
had. Hij wierd begraven, bij den openbaren dam,
onder den blauwen hemel.
De Hunen kwamen op, Tongeren wierd verwoest, en de voorzegginge van den Heiligen man
wierd aldus bevestigd.
Als Sint Servaas nu flood en begraven was
kwamen wonderbare mirakelen zijne heiligheid
bevestigen. 't Gebeurde dat het zoodanig sneeuwde,
dat de sneeuw drie vier voeten diepe lag, maar
nooit en lag er op den steenen zerk waarmede 't graf
van den heiligen bisschop gedekt was. Nooit en
gelukten de geloovigen als zij op het graf, een houten
cappelle wilden tinimeren, de wind kwam ze wegnemen van als zij er nog maar en stond, God willende aldus toogen dat hij iemand bestemde om eenen
tempel te bouwen die zulk eenen man weerdig was.
Deze man was de heilige bisscohp Sint Monulf, die
de vie eeuwe beleefdc, en die, nadat hij eene
prachtige kerke ter eere Gods en Sancti Servatii
doen bouwen en versieren had, met vele plechtigheid
er Sint Servaas heilig lichaam naartoe droeg.
Deze kerke en bestaat nu niet meer, alhoewel
sommigen houden staan, ten onrechte, dat de krochte
dozen tijd toebehoort; waarschijnelijker is 't dat de
hedendaagsche kerke, ten minsten in hare oudste
deelen, gebouwd is ten jare 1015, zoo het Chapeauville yerhaalt, toen wierd zij ook Sint Servaas toegewij d .
Ten tijde van Karel Marteel, — 2 e jaar bladz.
178, — om God over eene victorie te bedanken, die
Karel op Sint Servaasdag hehaald hadde, wierden
nog eons de reliquien plechtiglijk herkend door
Sint Hubrecht, en een prachtig ciborium of throon
erboven gemaakt, die van goud en gesteenten schitterde. Als het graf in doze plechtigheid open ging,
kwam er een aangename geur uit : Sint Servaas lag
daar in het lijnwaad en in de zijde gewonden met het
gouden kruise op de borst, rond den hals een gouden
snoer, waaraan eene reliquie van het kruise Christi,
rechts zijn bisschoppelijke staf en slinks de Sinte
Pieters sloter waarvan in 't 1 e jaar bladz. 189 melding
gemaakt is. Verscheide blinkende dozekens lagen
neffens den heiligen, zijn bischoppelijk gewaad was
ongeschonden, en als men den zijden dock ophief,
die door de handen der Engelen op den dag zijner
begravinge in de tegenwoordigheid van duizende
Christenen op zijn aangezichte geleid was, blonk
zijn gelaat gelijk de middagzonne, zoodanig dat heel
het sanctuarium ervan glinsterde, en dat men zou
gezeid hebben dat hij ter glorieuse verrijzenisse
opstond. Als de verslagentheid moat gestild was,
verfierterden ze het heilige lichaam in eerie nieuwe
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al buiten vergulde zilveren rijve. Deze ceremonie
geschiedde met gesloten deuren, maar de kerke was
al buiten zoo miraculous verlicht dat het yolk ter
zelver tijde bevreesd en verblijd was.
Onder Karleman en Pipin, Karel Marteels
zonen, bracht een heilig franschman, Wando van
name, die in Maastricht verbannen gezeten had, als
hij mocht in zijne geboortestreke wederkeeren, reliquien van Sint Servaas mede, en hij deed hem eene
prachtige kerke bouwen nevens Sinte Pieters kerke,
te Fontenelle langs de Seine. Jaren lang kwam daar
olio in 't eeuwig Licht, zonder dat men er in deed of
dat er daarbij eenig olievat stolid. De Sint Pieters
kerke kwam in brande, Wando zat te bidden in Sint
Servaas kerke, en daar men er hem Wilde uit doen
komen, gaf hij voor antwoordde : i Indien het Sint
Servaas wille is, zoo zal hij mij met de kerke die ik
ter zijner eere gebouwd hebbe wel kunrien bewaren,
is 't anders, 'k wit er in vergaan ! » En hij bleef bidden,
en Sint Pieters basilica brandde af, maar Sint Servaas
bleef staan ongeschonden.
Te Roomen in Sint Pieters bewaart men 't kinnebeen van Sint Servaas, een deel van het schenebeen
hebben de Jesuiten van Duitschland, en ik hob het
creluk van een stuk van den casufel des Heiligen te
0
bezitten, dat ik gekregen hebbe als in November 4863
de reliquien erkend wierden door Zijne Hoogweerdigheid den bisschop van Roermond, ten aanwezen
der geestelijkheid en der Loden van de Sint Thomas
en Sint Lucas gilde.
De reliquien bewierookt zijnde en de oratie
van Sint Servaas en van Sint Maarten, Wiens reliquien ook in de rijve waren, gezongen, zoo deed
men de rijve open doen, en de reliquien wierden
erkend : zij waren in zijde en zeemleer gewonden,
in een pak was een stuk purger zijde van den
casufel waarin Sint Servaas begraven wierd, zoo
het van bisschoppen en priesters nog het gebruik is
de stoffe en de teekeninge ervan bewijzen klaar dat
doze stoffe in de l ye eeuwe geweven is.
Andere gedenkstukken van Sint Servaas zijn er
nog te Maestricht of daar omtrent. Eerst ende vooral
melde ik de Fonteine des Heiligen, die op een half
uurken gaans van Maastrecht ontspruit op den wog
van Neer Canne, waar vele godvruchtige menschen
water gaan putters, om er hunne oogen mede te
wasschen en aldus van oogziekten bevrijd te zijn.
De borne 8 die was vele good
Ende de beke, ende de vloed,
Die uit den borne daar vloot;
Vele lieden daarvan genoot
5 Bronne, borre, van daar borreman, d. i : fonteinier.

Ende het vee dat daar drank,
Dat ongezond was ende krank,
Het wierd gansch ende genaas,
Dus wierd geeerd Sinte Servaas.
De steenen die nu de bronne omgeven zijn er over
korte jaren rondgemetst. Het yolk zegt dat de heilige
bisschop, als hij daar aankwam, van eenen uitnemenden dorst gekweld was, en dat hij, op God betrouwende, zijnen reisstaf in den grond stak en aldus
eene bronne deed ontspruiten, dat eenen Engel hem
toen eenen beker bracht, die nu, met verguld zilver
bekleed, in de schatkamer van Sint Servaas bewaard
wordt.
Ecnen nap 6 hem de Engel brochte
Daar hij des borns mede drinken inochte,
Die nog in zijn monster es,
Ende die van den febres 7
Ziek zijnde ende ongezond
Komen daar te meniger stond
Ende begeren, met grooter vlijt,
Om de ziekte te werden kwijt,
Ende dat zij mogen daaruit drinken,
Want zij dan te genezen dinken,
Als 't ook dikwijle geschiedt, dat 's waar
Daaromme, zoo komen dikwijle daar
Vele yolks van vrouwen ende manners 8,
In de zelfste kerke bewaart men eenen draagbaren autaarsteen, een romaansch reliquiekasken
met eenige van zijne reliquien, een borstbeeld van
den heiligen met reliquien, zijn bisschoppelijk borstkruis met ivooren Christus, een kleen zilveren kelksken, den Sinte Pieters ;sleuter, — leest I . jaar bladz.
488, — en zijnen koperen staf met ivooren kromhout.
In de maand November van het jaar 884, vielen
de Noordmannen in ons land en namen hunnen
stand in het dorp Haxloe, nu Elsloe : ',Rik, de
sterkte van Maastrecht, Tongeren wierden verbrand,
Haspengau en de stroke tusschen Maas, Rhijn en
Mosel verwoest, en eindelijk wilden zij Sint Servaas
aanranden. Zij klommen met leOren op het dak,
wierpen er stoppe en faceel op, maar de vlamme
sloeg weder, en velen vergongen in het vier dat zij
zelve gestookt hadden.
De devotie tot Sint Servaas nam vele toe in
Duitschland binst de Iv en de xe eeuwen.
Vele en wonderbare mirakelen kwamen de
6 Tasse, kom.
7 Latin voor koortsen.
8 Deze verzen zijn, met veranderde spellinge, van Heinsrick van Veldeken, (1160-1190) een dichter uit het hedendaagsch Limburgsche en die ter zelver tijde de Maarlant is
van de hoogduitsche tale. Het werk waaruit zij getrokken
zijn is van Prof. Bormans.
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heiligheid van den Aartsbisschop van Maastricht
bevestigen : onder andere was een priester van de
societeit Jesu, Marcus van den Tympel, van de
vierdaagsche koortsen aangerand, en nadat hij drie
maal water uit Sint Servaas beker gedronken had,
was hij heel en gansch genezen, gelijk zijne eigenhandige verklaring van 4630 het getuigt. Eene
vrouwe was van den donder geslagen, zoodanig dat
heur arm ongeneesbaar verklaard was, zij kwam in
1661 den heiligen vereeren en aanstonds was zij
genezen.
Nog meer andere late ik daar, want, mijns dunkens, hebbe ik al breed genoeg over Sint Servatius
uitgestapt.
prof. A. D.
DIJSENDAG, 14. Sint Bonifacius, martelaar, 307.
— De Franschen worden van voor Ostende geslegen,
4614.
WOENSDAG, 15. a In Brabant D zegt het roomsch
Martyrologium, Sinte Dymphna, maagd en martelaresse, dochter van den Koning van Ierland, die,

omdat zij 't christen geloove en de eerbaarheid Wilde
bewaren, van heur vader is doen onthoofden. Daarop
kom ik later terug als 't God belieft.
DONDERDAG, 16. Te Praag, in Bohemenland,
Sint Jan van Nepomuc, kanonik van de metropolitaankerke, die te vergeefs bekoord wierd om uit de
biechte iets te vermonden, en die, des weigerig, in den
Moldaw geworpen wierd, alwaar hij de martelpalme
heeft verworven, 1383. — Sint Simoen Stock, de
Engelsche carmelitermeunik, die van Onze Lieve
Vrouwe het schapulier ontving, 4265. Leest het le
jaar, bladz. 236.
VRIJDAG, 17. Sinte Restituta, de Africaansche
maagd en martelaresse, die op een brandend schip
vol pek en stoppe in zee gesteken wierd, en, een lijk,
te Napels aankwam, waar Keizer Constantijn de
groote haar een basilica bouwde.
ZATERDAG, 18. Sint Theodotus, martelaar, —
Leest zijne schoone legende in 1 e jaar, b1.192, 200,
en bidt voor den schrijver ervan, die sedert dien
gestorven is.

UIT MOYSES TIJD

,
Van ten tijde dat Sella Tubalcain ter wereld
bracht, g die eene groote hameraar was en bewerker
van koper en ijzer , ja de vader aller smeden en de
ouderwetsche voorzaat van Sint Eloi, tot hedendaags,
dat men te Parijs dat groot beschavings instrument
kan gaan bewonderen, Herr Krupp's stalen monster
canon, van Essen in Pruisenland, zijn er al veel
smeden de andere wereld gaan bezoeken, waar
Smetje van Polen
Zonder ijzer of kolen,
zoo aardig Sinte Pieter bedrogen heeft. Voor de
hedendaags nog levende discipels van Sint Eloi
hebbe ik hier eene geteekende smisse meègebracht,
en twee geteekende smids erbij, nit Moyses tijd, te
weten die men afgetrokken heeft van de grafstede

van zekeren Tubalcain, Wiens ware name mij onbekend is. Ge moogt zeker zijn nogtans dat de teekeninge eat en zoo oud is als ik u zegge, en wel
nagemaakt bovendien op het oorbeeld ofte original
in 't oud Egyptenland.
Daar hebt ge dan eerst ende vooral die vierstee
of smisse, die ze dan nog niet en wisten op te metsen,
zoo gij ziet : smetje van Egyptenland en ontzwicht
hem de moeite niet, van te stuipen. Van weerkanten
naar 't vier toeloopende ziet gij de blaaspijpen; of
het bambou of cocosboomstammen zijn, of ijzeren
buizen en kan ik u niet beslissen. De twee blaasbalgen zijn ware balgen, immers bald is het geheele
vel van een dier te zeggen, en van daar heeft men
bal g, bola, boulge, boulgette, bougette, — een beuze-
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ken, een mollevellen poddeken,— en in 't engelsch,
van waar het fransche, budget, de groote beurze van
den staat.
Dat is een nooitvoldane geldbalg, dit en is maar
een opgeblazen wind- of blaasbalg; hij is afgeknoopt
en in tween gedeeld bij middel van een snoer, 't geen
hedendaags veel Airier uitgevonden is; waarschijnelijk nogtans hebben er Egyptische smids ook al God
geloochend, in hunnen tijd, niet klaar meer ziende
van den snellen vooruitgang dien zij gedaan hadden
op grootvader Tubalcain.
Smetje van Egypten werkt met twee knechten,
die niets anders te doene en hebben als te blazes; hoe
zij dat aan boord leggen kunt gij beter zien als ik
zeggen; immers de twee achterste voeten, en de twee
uitewaard staande blaasbalgen gaan op, zoo gij ziet,
geholpen, is 't dat ze wat steeg vielen, door een
treksnoer, en de twee andere blaasbalgen liggen
bijkans plat gedowen.
Gij kunt bemerken dat in Moyses tijd de Egyptenaars, — de smids te minsten — voor geene Lange
kapoten en waren en Been vreeze en hoefden te hebben van hunne hemdmouwen vuil te maken.
— Dat dingen daar, wat hooger, is dat het
aambeeld of den « anebilk, » zoo de vlamingen
zeggen?
— Neen 't, en ik peize dat wij eigentlijk hier te
doen hebben met eene smeltsmisse, en dat uwe vrage
op eenen sineltkroes doelt, — le creuset zegt de
franschman. — De schilder Wilde zeker zeggen : als
smetje gildig zijn vier gestookt en gekoterd heeft, Ban
zal hij er den kroes opzetten. En 't is daarom dat die
vlammen daar in de lucht hangen, quasi in futuro
conditionali : zoo ziet men in sommige middeleeuwsche schilderijen al heiligen, die geboren worden,
leeren, lijden, en sterven, al op den zelfsten doek en
dikwijls op het zelfste plan.
't Is wonderlijk hoe die groeve Egyptische
smids nogtans schoon werk maakten, en dat is kunste,
schoone schrijven met eene slechte penne.
• ■••■• ■■

BRIEVEN
wn

Heule, S. Eutropius, 30 April 1867.
Mijnheer en goede vriend in X° J.
Ziet of deze mijne korte aanteekeninge wat Licht
verspreidt over die twee Clausen — 2e jaar bl. 170 —
van uw schoon meiliedeken, of tot verklaring en leedraed dienen kan voor een Hader en dieper onderzoek.
Een sparksken is sours genoeg om het vier te
ontsteken.
Christus eerste Misse, waarvan er in 't lied
gewaagd wordt, en Maria's kerkgang, hebben daar,
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mijns dunkens, betrek op eene en de zelfste plechtigheid, welke wij op Onze Lieve Vrouwe Lichtmisse
vieren.
Beide deze wonderbare dingen zouden op den
zelfsten feestelijken dag geschied zijn, beide deze
groote mysterien zouden nauw met elkander in verband sta an.
Inderdaad 't was op huidigen dag dat Maria,
Christus allerheiligste en allerzuiverste moeder, met
haren getrouwen en zuiveren bruidegom Joseph, ten
tempel ging, en volgens het gebod van Moyses wet,
haren Goddelijken zone den Heere opofferde. 't Was
toen dat Christus, de ware opperpriester, hem zelven,
heilig en onbevlekt Lam Gods, heilige, levende en
Goddelijke slachtofferande, door de handen van den
rechtveerdigen en godvreezenden ouden man Simeon,
aan zijnen hemelschen Vader tot een eeuwigdurend
sacrificie opdroeg, — juge sacrificium — morgensacrificie van Jesus, — sacrificium matutinum, —
oprechte figure en waarachtige beteekenis en voorbeelding van het avondsacrificie, — sacrificium yespertinum, — van Calvaries, bloedige slachtofferande,
die op den heiligen autaar des Kruises voor onzer
rantsoen en zaligheid volbracht moeste worden.
Maar in plaats van voort mijn eigen gedacht te
uiten, zal het u misschien aangenamer voorkomen,
dat ik hier een stuksken leene aan onze oude, rijke,
schatkiste. Ik verhope dat het u zal aanstaan en
goed bevallen.
Ik seem het uit: « Verclaeringhe van het Leven,
ende Mysteries van de allerheyligste Maghet ende
Moeder Godts Maria. — Door J. Ooms Canonick ende
Arts-priester van de Cathedrale kercke van Ghendt.
Te Ghendt 1705.

«Maar wij en moeten hier niet alleenlijk considereren de offeranden de welke gedaan zijn door den
heiligen priester Simeon, ende de Alderzaligste
Malted Maria : maar hier is daarenboven nog eene
andere offerande geschied, dewelke oneindelijk
weerdiger is: te weten die, dewelke Onze Heere
Jesus Christus zelf gedaan heeft van zijn eigen zelven
aan zijnen hemelschen Vader, want Jesus, komende
in zijnen heiligen tempel, heeft daar als opperste
priester, rustende in de handen van zijne alderzuiverste Moeder Maria, ende tusschen de armen ende
omhelzingen van den ouden Simeon, zijn eigen zelven aan zijnen Vader opgeofferd. IN en was nog
maar als een kleen onnoozel kindeken, dat nog
niet een woord en sprak met den monde; maar
uit het binnenste van zijn herte heeft hij zijn eigen
zelven voor onze zaligmaking aan zijnen hemelschen
Vader gepresenteerd ende opgedragen, om zijnen
wille in alles te volbrengen, ende hem onderdanig
te wezen tot der dood, ende zelfs tot der dood des
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kruis. Voorwaar dit is een sacrificie dat alle onze
verwonderinge en achtinge te boven gaat. Jesus
hadde deze offerande van zijn eigen zelven begonst
van den eersten oogenblik van zijne menschwordinge,
in den alderheiligsten ende levenden tempel van het
maagdelijk lichaam van Maria, maar alswanneer dat
hij, den veertigsten dag, van Naar gebracht is in het
heilig huffs ende tempel Gods, ende aldaar in de
handen van den priester gepresenteerd is geweest,
zoo heeft hij daar, als wezende de waarachtige ende opperste priester, zijn eigen zelven aan zijnen
Varier opgeofferd, tot een eeuwig sacrificie, hetwelke
daarna zoude volbracht worden op den autaar van
het Kruis.
a Zoo dan deze offerande, dewelke Onze Heere
Jesus Christus van zijn eigen zelven gedaan heeft in
den tempel, is het beginsel geweest van die bloedige
offerande, dewelke hij daarna van zijn zelven gedaan
heeft op den berg van Calvarien. Daze is geweest
het morgen sacrifie van Jesus, ende die is het avondsacrificie geweest, gelijk de heilige Bernardus
gesproken heeft, nemende zijn oogmerk op die twee
sacrificien, dewelke, volgens de wet van Moyses,
alle dagen 's morgens ende 's avonds moesten opgeofferd worden, tot een figurc ende beteekenisse van
hetgene in Christo Jesu vervuld is geweest. Want
Moyses hadde bevolen, dat zij alle dagen twee lammekens zouden aan God opofferen, het eene 's morgens, ende het ander 's avonds, dewelke hij daarom
heeft genoemd Juge sacrificium, het eeuwig sacrificie,
Welke tot een brandoffer ter eere Gods op den autaar
gebrand wierd van de priesters, in het vier dat
eerst uit den hemel gekomen was, ende altijd bewaard
ende onderhouden wierd op den autaar. Want onder
deze figure van deze twee sacrificien, zegt Sint Bet.nardus beteekend geweest te zijn die twee offeranden,
dewelke onze Heere Jesus Christus gedaan heeft:
teweten, de eerste in den tempel in den morgenstond,
dat is zijne kindsheid elide het beginsel van zijn
leven, ende de tweede in den avond van zijn leven,
op deze wereld, dat is in het einde zijns levens, alswanneer hij zijn zelven als het waarachtig ende
onbevlekt goddelijk lam voor de zaligheid van 't
menschelijk geslacht opgeofferd heeft aan het kruis.
Maar deze twee offeranden en zijn maareen sacrificie,
eene offerande, ende het is ook een en de dezelve Jesus
Christus die deze alle beide opgeofferd heeft in der
manieren dat zijne presentatie in den tempel het
beginsel is geweest, ende zijne dood aan het kruis
de vervullinge van zijn sacrificie.
Maar deze twee offeranden zijn welzeer verscheiden ende ongelijk geweest aan malkanderen naar 't
uitwendige ende maniere op dewelke zij geschied
zijn. Want de offerande van Jesus in den tempel is

zeer blij, vermakelijk ende feestelijk geweest, maar
de bloedige offerande van Jesus, stervende aan het
kruis, is een allerdroevigste spectacle geweest. Zij
zijn alle beide geschied in de zelve stad Jerusalem,
maar deze is binnen de stad ende den tempel geschied ende die is geschied buiten de stad ende den
tempel, op den Berg van Calvarien. In deze eerste
offerande hebben hun de Engelen verblijd, de rechtveerdigen verheugd, de Dude Simeon God geloofd, in
dat droevig ende bloedig Sacrificie hebben de Engelen verbaasd gestaan, de rechtveerdigegeweend ende getreurd, Maria is in alle beide tegenwoordig
geweest maar hier is zij vervuld geweest met eene
groote blijdschap, ende daar is die gebenedide Maged
onder het kruis bij Jesus geweest, hare ziele doorsteken zijnde met het bitter zweerd van droefheid.
Hier en zijn Beene andere bij geweest als rechtveerdigen, maar aan het kruis is Jesus ornringeld geweest
ende bespot van de wreede ende razende Joden.
0 wat een groot verschil is daartusschen, is 't
zaken dat wij die uitwendige gedaante aanzien !
Zoo vindt men aldaar beschreven,
Kan ik u iets balers geven,
't Zal u eensgelijks geworden, en daarmede
blijf ik
Uw Dienaar in X. J.
II. A. D. B.
ANTW•

Mijnheer en -weerde Vriend,
lk geloove dat gij den waren uitleg en samenhang allerbest getroffen hebt; blijft nu nog de verklaringe van
g ......Christus moeder,
Als zij naar de kerke ging
Met Elisabeth hoar nichte,
't Was al op den Lichtmisdag.

0

Hoe zult gij dat uitleggen?
Jammer dat Rond den Heard Been tweemaal
zoovele en mag beslaan, of ik zou hier willen te
berde brengen hoe dit altemaal schoon om toepassen
zou zijn op jonge priesters die, hunne eerste Misse
— hunne lichtmisse — doen, en vrouwen hunnen
kerkgang.
Totlater, als 't God beliefs, en'k blijve in Janke
Ul. O. D.

• G. G.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Om Sint Servaas van Prof. A. D. niet in twee
keeren te geven heb ik andere stukken moeten uitstellen. Men kan nog altijd inschrijven voor dit
geheele jaar, en 't voorgaande, — in boek, in bl5ren
niet meer, — erbij krijgen.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers. Brugge
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 25

TWEEDE JAAR

DAGWIRER
ZONDAG, 49. Cantate Domino Zondag, vierde na

Paasschen. 't Evangelie, belovende den heiligen
Geest, 1 r jaar, blade. 174. In kleen Bretanjen Sint
Ivo, priester en belijder, die, om Christi wille, de
taken van de weezen, de weduwen en den armen
verdedigde, en daarom patroon van de advocaten
is, 1060. Daar wordt verteld, tot eenen schimp op
de advocaten, dat zij, zonder patroon zijnde, den
Paus te voete vielen, om er eenen te hebben, en dat
de Pau, eerst weigerig, ten langen lessen, de smeekende advocaten een gebed oplei, na het Welke een
van hun moest in Sint Dieters kerk gaan, blindelings,
en daar 't eerste beeld het beste vatten : dat zou het
beeld van hun patroon zijn. De voorstel wierd
aanveerd, en de arme advocaat ging, verbondener
oogen, recht naar 't beeld van Sint Michiel, en vatte
den duivel vast die onder zijne voeten lag. Het valt

18 MEI 1867

Licht te raden Wien men dan voor patroon der advoeaten placht uit te geven. 't Is ook met een ooge op
dat beeld en den overwonnen Satan dat men zegt
Men moet den duivel een keerske luchten, al en
meende men 't niet, te weten als men Sint Michiel
een keersken vereert moet men den boozen niet
onvereerd laten is den tin van 't spreekwoord. De
booze Satan is veler lieden patroon, ongelukkiglijk,
die daarom Been advocaten en zijn, en 't is te beklagen
dat er zoo menige onrechtzinnigen loopen, hedendaags, die meenen dat zij kunnen twee meesters
dienen, en 't Coed en 't kwaad uit elker hand een
keersken luchten : 't zal hun zielke gedenken, God
betere — Anna Boleyn, de vrouwe van koning
Hendrik VIII van Engeland, sterft op het schavot ter
ordonnantie van haren ontuchtigen echtgenoot, 1536.
De Engelsche stuivers, die men sours spinetten noemt,
heb ik te Leffinghe Anne Bolenen hooren heeten,
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waarom en wete ik niet. — Vandage, 19 Meie, om
twee uren namiddag, bij aldien het weder gunstig
is, anderszins Zondag 26, gaat de groote Sint Makaris
processie, die zal bestaan, volgens dankbaar ontvangen programma, uit vijf afdeelingen, te weten : 4. De
genootschappen van Liefddadigheid. — 2. De vrouwenorders. — 3. De stadsprochien. — 4. De mannenorders. — 5. Sint Baafs prochie met den Sint
Makaris fierier. leder dozer afdeelingen smaldeelt
wederom en valt, de eerste in 29, de tweede in 42,
de derde in 63, de vierde in 11, de vijfde in 27, al
te samen in 142 deelen, waarbij hunne doorluchtigste
hoogweerdigheden en hoogheden de Bisschoppen
van Namen, van Brugge, van Hebron, van Luik, van
Doornyk, van Gent, de Aartsbisschop van Damiette,
Pauselijke nuncio aan het hof van Brussel, en de
Aartsbisschop van Mechelen zullen tegenwoordig
zijn en mode in de processie gaan.
MAANDAG, 20. Sint Bernardijn van Sienna, —
Leest het l e jaar, bladz, 196. — Sinte Plautilla, de
edele Roomsche dame, moeder van Sinte Flavin
Domitilla, zuster van Sint Flavius Clement, den
consul, en moeie van Sint Clement, den Pau; zij
wierd gedoopt van Sint Pieter, en stierf 't jaar 98.
Als Sint Pauwels ter marteldood geleid wierd stond
Plautilla langs de via Ostia of Ostia wog, en gaf hem
heuren hoofdoek om zijne oogen te verbinden,
terwijl men hem onthoofde; naderhand verscheen
haar Sint Pauwels en bracht haar den doek terug.
Dit is wel eene van den oudsten edeldom van de
Roomsch katholike kerjie!
Op Cinxendag, 20 Mei 1584, wordt te Doornijk
de langgewenschte vrede gesloten tusschen de stad
Brugge en 't land van den Vrijen, ter een zijde, en
den Prince van Parma, uit name van Philips 11,
koning van Spanjen, ter ander zijde. Hiermee kreeg
te Brugge de bedroefde Geuzentijd een chide; de
katholike religie wierd in hare voile rechten hersteld, de kerken gingen open, priestess en meuniken
keerden uit hun ballinkschap terug, en iedereen
loofde God dat Hij de menschen verlost had van zoo
eene ellendige slavernije.
I 't Is te noteren .zest Zegher van Male, in zijne
Lamentatie, • op den Cinxen-dag, in Meie 1584, zoo
is de paeis gemaekt ende gesloten tusschen onzen
doorluchtigen ende machtigen Heere ende Prince
Philips, koning van Spanjen ende grave van Vlaanderen, ter ordonnantie van zijner hoogheid Alexander, prince ende hertoge van Parma, gouverneur
gesteld over deze Nederlanden ..... God almachtig
die verleene ons zijne goddelijke gratie alle te samen,
dat deze paeis mag zijn ter eere Gods, getrouwe,
vaste ende langdurig, ende tot zaligheid ende voordernisse van de neringe ende welvaert van onzer

gemeente van de stede van Brugge! Ende naer dat
deze paeis met grouter blijdschap ter hallen uitgeroepen was ende gepubliceerd, zoo luidde men de
groote klokke op de hallo voornoemd, elide men zong
tot Sint Donaas, in de kerke, den re Drum laudamus,
en andere bekwame diensten. Daarnaar heeft mijnheer Remigius Driutius, onze rev, r, ndissimo ' van
Brugge, alle de kerken, kloosters ende kapellen, elk
op zijnen tijd, gereconcilieerd naer de kerstene ende
katholike religie, die geprofaneerd waren. God
geve dat 't mag zijn ter eere Gods ende onzer zielen
zaligheid, biddende God almachtig dat de geestelijke
scant der gemeente mag voortgaan met geed exempel van deugdelijke werken in de katholike Kerke.
Amen; dat movt waar zijn. •
a 0,) dozen zelven tijd, * — zoo verhaalt nog
Gulielmus Weyts, in zijne gedenkschriften,— 4 moesten de Geuzen verlaten hunne ket ken en vele van
hun vertrokken nit Brugge, en men ging atom de
kerken zuiveren, van den stronte * , — met oorlof!
—timos,enva deonutighed iernwas,zo
vuil hadden zij hunne kerken gemaakt.
Ondertusschen kwamen vele lieden t'huis die
uitgezeid waren van de Geuzen, geestelijke en wereldlijke, de Bisschop van Brugge, den abt van den
Eekhoute, den abt van Sint Andries, den abt van ter
Doest, en vele andere persoonen.
Op den 7 Junij was de kerke van Sint Donaas
gewijd van den Bisschop van Brugge, met grooten
dienst te doen en eene schoone Misse; daar was veel
y olk om den dienst te hooren, en ieder ambacht
moeste zijne kapelle wederom oprechten, en men
dede groote reparatie in alle de kerken.
Op den 14 dito was de kerke van Sint Salvators
gewijd, met groote feeste, door den Bisbchop van
Brugge, en de kerke vtas met tapiten behangen. Op
den 47 dito was het eerste katholijk sermoen gedaan
in de kerke van Sint Salvators, en op dien dag nievers elders; Baer was zoo veel yolk dat de kerke te
kleene was. Den 15 Julij was de kerke van Onze Lieve
Vrouwe van den Bisschop gewijd met groote blijdschap en reverentie. De zelve was zees mooi gemaakt,
het most uitgedaan, en van andere vuiligheid gezuiverd, want zij vol onnuttigheid lag en alle dingen
afgetrokken waren, en het metaal van de zerken gedaan. 't Schoen dat er dieven in geweest waren, dat
de kerke zoo geschonden en gedestrueerd was : het
ijzer en 't lood was al weggedregen, gelijk Geuzen
doen.
Dit is het einde van de Geuzen binnen Brugge.
God zij gedankt dat hij ons daarvan verlost heeft.
Al schreef ik nog vole, zoo en zoude ik de snoodheid
vuiligheid en de groote dieverije, bedrog, leugenen,
I Hoogweerdigste hoer bisschop.
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verraderije, muiterije en groote schelinerije die zij
voorstelden niet konnen beschrijven : 't en is ten
vollen niet beschrijvelijk. Wacht u wel van Calvin,
wilt liever sterven als Geus te worden.
DIJSENDAG, 2I.
WOENSDAG, .22. In Corsica, Sinte Julie, die om
't geloove gekruist wierd, 439.
DONDERDAG, 23. Sint Desiderius bisschop van
Langres in Vrankryk 410, en Sint Desiderins bisschop
van Vienne in Vrankryk, 612, beide martelaars.
VRIJDAG, 24. Onze Lieve Vrouwe, Hulpe der
Christenen. — 4 e jaar 353 — Hier voege ik een
woordeken bij nopens den oorsprong van dien glorierijken eertitel en feestdag.
Op 7 October 1571, wierd de vlote der Turken
gansch en geheel vernietigd door Don Juan van
Oostenrijk, in den vermaarden zeeslag van Lepante.
Omtrent 30000 vijanden sneuvelden in den strijd, en
3500 vielen er in de handen der chrisienen; 430
Turksche schepen wierden veroverd, de andere waren ten deele tegen de klippen verbrigizeld, ten deele
verzonken of door de vlammen verteerd. Hierbij
vond rn 'n nog op des vijands schepen 15000 christene
slaver, die zoo aanstonds op vrijen voet wierden gesteld. Als die schrikkelijke slag op handen was,
ram geheel de katholike wereld haren toevlucht tot
Maria, en daar de vlote der Turken verre de talrijkste en gevolgentlijk ook de sterkste was, zoo en is
er geenzins te twijfelen of die luisterrijke victorie
moest aan de machtige tusschenkomste van Onze
Lieve Vrouwe .eel Per als aan de dapperheid der
christenen toegeschreven zijn. Hierom en uit erkentenisse tot de Moeder Gods, gebood Zijne Heiligheid
Pius V dat men voortaan t' elken 7 October, verjaardag van den zee,lag van Lepante, eene plechtige
feeste vieren zou, ter eere van Onze Lieve Vrouwe
van Victorie, en dat men in de litanie van Loreto
deze aanroepinge zou voegen : Hulpe der Christenen,
bidt voor ors.

't Was in 't begin van deze eeuwe, dat Pius VII
op bevel van keizer Napoleon I, uit zijne Staten vervoerd, en meer als vijf jaar in hechtenisse gehouden,
ook zijne veriossinge toeschreef aan de heilige Maagd
Maria, op wie hij, naast God, al zijn betrouwen
stelde. Hij gebood derhalve dat men jaarlijks, op
24 Mei, eenen feestdag vieren zou, t'haarder eere,
onder den glorieusen titel van Huipe der Christenen,
willende aldus zijne dankbaarheid betuigen aan
Maria, voor al de ontvangen weldaden, en namentlijk
omdat hij, op 24 Mei 1814, na een vijfjarig ballink_
Schap, triomphantelijk binnen Roomen zijnen intr6e
deed.
Als men van Dixmude naar Eessen gaat, zoo
ziet men, omtrent halfwege, eene kapelle staan,
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toegewijd aan Maria, Hulpe der Christenen, met een
steenen Lie .e Vrouwe beeldeken, dat als miraculous
aanzien worth, en geheel 't omliggende bekend is
onder den name van Onze Lieve Vrouwe ter hulpe,
of van Eessen. Dit beeldeken wierd aldaar in 't begin
van de jaren 1600, in eenen eekenen truck gevonden,
en ter plaatse zelve, in de opene lucnt, tit-n Loon
gesteld. NVelhaast was de toeloop zoo groot, en er
wierd zoo vele gesproken van wonderbare genezingen
en allerhande buitengewone gulisten, door 3Iaria's
voorsprake bdkomen, dat men besloot eene schoone
kapelle te bouwen, om 't beeldeken in te stollen. Met
toestemminge van Zijne Hoogweerdigheid Joos Bouckaart, Bisschop van Jper, sloe; pastor Engelbert
van der Cruyce de hand aan work, in 1643, doch,
om reden van de gedurige oorlogen met Vrankryk,
en velerd de kapelle maar voltrokken in 1661, onder
't bestier van pa or Niklaeis Meulendyck, die drie
duist guldens besteedde tot voleindinge en sieraad
van 't gebouwken. Die ijverachiige man schreef dan
naar 't capitel van Sint Donaas, te Brugge, welk 't
patronaat der kerke van Ees en bezat, opdat ze
zouden willen meOwerken hebben tot versieringe
der kapelle, en aldaar eene glasvenster stoker, met
de wapeus van 't capitel in 't midden; gelijke wage
deed pastor Meulendyck aan 't Magistraat van 't
Brng,ch Vrije, op Wier grondgebied de kapelle
stolid. Reeds van in de jaren 1600, wierd er aldaar
een Broederschap ingericht ter eere van Onze Lieve
Vrouwe, 't welk Paus Clemens xi naderhand met
verscheidene aflaten begunvigde, door zijne breve
van 20 April 4719.*
De devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Eessen

ram gedurig toe, en jaarlijks wierden de diensten,
met groote plechtigheid, in de kapelle verricht, binst
geheel de Octave van Onze Lieve Vrouwe Visitatie.
Dit bleef do y en tot aan de fransche revolutie; alsdan
wierd de kal.elle te koope gesteld, doch gelukkiglijk
door brave menschen ingekocht, en, na 't herstellen
van den vrede, op nieuw geopend. In 1826 deed 't
Ifollandsch bestier de kapelle nogmaals sluiten, en
zij bleef gesloten tot in 1830, gene de geloovigen
niet en kon beletten van in beèvaart le Haan naar
Ooze Lieve Vrouwe van Eessen, en 't was stichtend
an zien hoe zij knielden en baden N'oor de gesloten
deure, met even zoo veel devotie als of zij in de kapelle zehe geweest waren. God gave dat wij zulke
tijden nooit meer en moesten beleven!
Door het toedoen van den zeer Eerweerden
Hoer Petrus Johannes Arents, Pastor van Sint Maartens, te Kortrijk, wierd in zijne kerke, op 24 November 1848, een Broederschap ingericht ter eere van
Onze Lieve Vrouwe, Hulpe der Christenen, tot welzijn van Kerke en Staat. Dit Broederschap, een der
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voornaamste van ons Bisdom, viert jaarlijks met
onzeggelijken luister, eene plechtige novene, die
begint den 21 November. Mochte't groeien en bloeien
en overvloedige vruchten te wege brengen.
ZATERDAG, 25. Sint Urbaan, Paus, 230.
t Jacob van Saint Pol... wierd een zeer fel
gouverizeur, ende overlastig den gemeenen volke,
want hij ordonneerde dat al de ambachtslieden
moesten geven den vierden penning van hun daghure
ende van al het gene dat zij wonnen, al zoo wel in
koopmanschepen als anderszins van gelijken. Ende
bij dozen wierden de kooplieden Vlaanderen schuwende, de ambachtslieden waren neringloos ende en
kosten 't niet g6maken dat zij den kost gekreegen.
Hij ordonneerde zettingen, pointingen, gabellen,
daar 't yolk onredelijk mode verlast ende verschat
-was, ende dit al bij den insteken van zijnder nichte
de koninginne, om Vlaanderen plat Schalk' te waken.
Ende die Diet en kosten betalen hij dei ze steken in
de vangenesse, ende die er tegen knoterden Bede hij
hangen ofte onthoofden. De drie steden van Vlaanderen zonden boden getijdelijk tot den koning,
klagende over den voorzeiden Jacob van Saint Pot;
ende de koning ontbood hem, dat hij zoude die van
Vlaanderen laten gebruiken hunlieder wetten, costumen ende privilegien. Ende als hij aldus omirent
twee jaren Vlaanderen met tyrantschap fellijk te
kote 2 gedreven hadde ende geregierd als voorzeid es,
eerst die van Brugge, en daarna al die van Vlaanderen
wederstonden zijnder ordonnantien. Ende zonderlinge : zoo vie dagelijk& to werke ging moest geven
eenen Witten penning: die van Brugge en wilden 't
niet geven; die van Gent dit hoorende zij en wilden 't
ookniet betalen, ende alzoo ook, in diergelijken, al de
smalle steden. Alswaaromme Jacob van Saint Pol
kwam te Brugge en meende de princepaalste van
den vleeschhouwers ende van den wullewevers te
doen onthoofden, als mesdadige lieden ende rebel
den koning. Bit vernemende Pieter die coninc, een
wevere, — een harde vroed ende subtijl man, ende
wierd daarna ruddere om zijne vroedschepe ende
vromigheid, — hij vlood uit Brugge, en ging t'Ardenburg, met eene menigte van ambachtslieden, wel
voorzien. Ende ook diergelijke, Jan Breydel, een
vleeschhouwere, die ging ten Damme, ende ter
Slugs, ende te Aardenburg, ende hij hadde bij hem
alle manieren van ambachtslieden. Men hield te
Brugge alle dage mesdag, want niemand en wilde
werken, noch temmeren, noch metsen, noch varwen, noch woven, wullen noch lijnen. Ende de
dienaars van Jacob van Saint Pol men en wilde
hunlieden spijze noch drank verkoopen, ende als zij
kwamen in 't ende van -der woken in den huizen van
Haveloos slave. — 2 Gelijk staldieren.

den ambachtslieden, omme te hebbene den vierden
penning van der werken, men vend er geene mans
t'huis dan vrouwen en kinderen. Bit verhoorende
Jacob van Saint Pol, hij zond te Bruggewaard
tonnen met reopen en koorden, meenende al de
princepaalste van al den ambachten te doen hangen
voor hunlieder zolderveinstere. Maar 's donderdags
voor de kruisweke, waren al de ambachten vergaderd
bij Pieter die coninc ende Jan Breydel, ende zij
droegen overeen dat zij des anderendags 's morgens,
in 't beginsele van den dage, voor 't rijzen van der
tonne, vergaderen zouden bij Sinte Kruis kerke, bij
Brugge, al wel gewapend ende voorzien, ende dat zij
hen zouden deelen in twee scharen, ende Pieter die
coninc zoude komen met der condor schare ter
Kruispoorte inne, en alzoo tot der mart, ende van
danen ter vrijdagmart, ende roepen : Schilt ende
orient, wat walsch es valsch ees't: slaet al duot! Ende
die dat niet en konste zeggen die zoude men
dooi slaan, zonder verdrag. En Jan Breydel kwam
met der ander schare ter Speipoorte z lone ende ging
aan de Snaggaerts brugge, want daaromtrent waren
gelogierd' Jacob van Saint Pols lieden van wapenen
ende zijne dienlingen. Ende Jan Breydel, inkomende
ter Speipoorte, ontbood, bij diverscher boden, zijne
vrienden, dat zij heemelijk zouden komen up de
veste bij hem, ende Jan Breydel vermaande zijne
lieden tot vromigheid ende vaillandise, zeggende
aldus : Gij inannen van Brugge, volgt nu kloekelijk
de voetsteppen van ulieden onverwinnelijke ouders
ende voorzaten naar, zoo en wordt ons voortaan
geen nood weer balling achter lande te loopene,
maar zull,n nog heden, indien 't God gelieft, wederomme van nieuws al gelijk onze stede liberlijk • ende
vrijelijk bezitten,' zoo wij gewonnen zijn En hij
zond er wel vier duist gezellen ter Gentpoorte, Sinte
Kathelinen poorte, ter Bouverije poorte, ende ter
SmeOpoorte, up aventvre, of de walen vlieden wilden,
dat men ze altemet dood sloege. En Jan Breydel,
ten drie uren 's morgens, zoo kwam hij met den
zijnen in de herbergen van de walen, roepende
Schilt en vriendt, want wat walsch es valsch ees't
slaet al doodt! Eenige van de walen lagen nog op

hun bedde ende sliepen, andere stonden uppe, ende
waren nog in hunne wambuizen, ende men sloeg ze
dood, gelijk kiekenen. Ende Jan Breydel ging zoo
tot der Carmers brugge, roepende : Vlaender die
leeu! alle die, goede vlamingen sijn die volghen mi
nae, al dat walsch es dat's valsch, slaet al doot! Ende

alzoo ging hij in 't Ghistelhof, ende van danen ter
mart, die hij hield, met zijnen volke. In de Steenstrate ende bij Sint Salvatore, in al de herbergen
daar de walen gelogierd waren, sloeg me ze allegader
• • Bij de Dampoorte. — 4 Nu in Sarepta.
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flood, men ne ving er niemend. Pieter die coninc,
userende al de zelve maniere van doene, kwam van
gelijken ook ter zelver Monde, ende te veel meerdere
bloedsturtinge, met zijnen volke, na dat hij driewerf
met luider stemme Vlaender die leeu! geropen hadde,
van de Kruispoorte, langs d'Hoogstrate over den Burg,
ter Steenstratevs,aard, tot Sint Salvators kerke, keerende alzoo weder, deur de Noordzandstrate, voorbij
Sint Christoffels kerke, ter mart, bij zijnen companjon
Breydel, daar alle beede hunlieder heerkrachten van
stonden aan gezamentlijk afgrijzelijk luide begonsten
te roepene: Vlaender die leeu, so wat govt vlaemsch es
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comme ons bij, want al dat walsch es valsch ees't
slaet doot ! Ende omtrent half voornoene. Jacob van

Saint Poi nam zijns caplaans kleederen, en dei ze
aan, ende reed alzoo, achter Sint Claren, naar de
veste, ende kwam alzoo tot bij der Smeepoorte, en
zwam deur de veste, in grooter vreeze van verdrinken, want zijn princepaalste lijf knape bleef daar in
de veste ende verdrank. Dit gebeurde up eenen
vrijdag, den vijf-en-twintigsten van der maand Meie,
wezende doer Sint Urbaans dad. Up dien vrijdag
waren bet flan vijf deist walen binnen Brugge verslegen. »

UITSTAP IN DE WARANDE

DE STRUISVOGEL

De Groot-te van al de tegenwoordig nog bestaande vogels is de struis, of struisvogel, zoo wij
hem in 'tvlaamsch n a zijnen griekschen en latijnschen
name plegen te heeten. Strouthos zeggen de grieken,
struthio zeggen ze op zijn latijnsch. De struis staat
boven de twee meters hooge, op zijne Lange beenen
en met zijnen langen hals; hij heeft een kleen hoofd,
een paar groote oogen, en pinkhair rondom in de
wimpers, V! aarin hij van alle andere vogels verschilt.
De struis en is maar half gepluimd, bij plekken heeft
hair, gelijk een viervoeter, en van zijn vel maakt

men goed leer. De pluimen die hij heeft in vlerken
en steert en zijn niet dichte, noch en schutten geen
wind, gelijk andere vogelpluimen ., de frinjen die er
aan staan hangen los van een, en wierden diesvolgens zeer gezocht om op vrouwenhoeden te steken,
ten tijde dat vrouwen nog hoeden droegen ende in
die peruwaansche ijdelheid vermaak namen. Vliegt
de struis niet, hij loopt zoo veel te s peller, en, had
hij t' verstand van rechte vooruit te loopen, geen
jager, met of zonder peerd, die hem zou inkrijgen,
maar hij loopt altijd rond, altijd rond, gelijk het blind
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peerd in den rosmeulen, en terwijl mPester struis op
den boge drill en wonderen van snelvoetloopendheid
doer, zoo draaft de wijzere mensch langs de peze,
en als hij hem alzeo, op zijn gemak, lien twaalf keers
rond gedretst heeft, dan loopt hij hem in, en slaat
hem dood, met zijn stok, om geen pluimen te schenden. De struis legs in 't nand, Biers lijk kinderhoofden,
en hij laat ze de zonne broeden, die een goede
broeder is, — zonder misverstaan zij 't gezeid, —
of 't en zij bij nachte, dat de struis zijn eigen zelven
vernederen moet om zijne eieren warm te houden
tot 's anderdags. De struis kan geteind worden en
t' huis gekweekt, ow, op tijd en stond, behandeld te
zijn gelijk ganzen en schapen plegen : te weten men
pluimt hem, en de menschen zijn tot die ongelukkige
wete gekomen dat struisvederen uit den leveuden
lijve schoonder blijven als andere: dat komt den
armen struis jaarlijks veel pijne te kosten. De mooren
uit Africa rijden op struisvogels, 't gene eene bevonden daadzake en de waarheid is, maar de
slachten de luchtballeii, zij en willen niet bestierd
zijn, en zij loopen altijd rond, 't zij met of zonder
neger. Daar zijn er die zeggen dat de struis zijn
hoofd bachten eenen steen steekt en loon peist dat
geheel zijn lijf gedekt is : ja, de struisvogel, als hij
t' enden uit gejaagd is, steekt zijn hoofd weg, zoo 't
de nature of liever God hem geleerd heeft, maar om
daarbij te verzekeren wat hij dan al peist...... 'k zou
ik cer peizen dat hij, gelijk de andere vogels en
onredelijke dieren, niemendale en peist, en de menschen laat peizen, die, gelijk in dit geval, al dikwijls
peizen, hoe fijn dat ze
leelijk neffens de
zijn.
Ntruisen

Nivaarheid

'T BLAUW HUIZEKE

'k Heb u beloofd te zeggen waarom dat er zoo
veel herbergen in 't blauwhuis heeten, 'k ga mijne
belofte houden en het u vertellen.
t En is niet, zoo gij misschien peist, omdat die
herbergen met blauwe pannen gedekt zijn, in 't geheele niet, want onze over nude grootvaders en
grootheers gingen ook naar 't blauwhuis, ten hunnen
tijde, al waren Coen al de huizen met stroo gedekt,
of ten minste met geene blauwe pannen.
De reden ligt elders in, te weten, 't is omdat in
eene zekere kindervertellinge, waarder van eene
herberge sprake is, die herberge 't blauwhuis heet.
En waarom heet die herberge 't blauwhuis?
'k Zal u dat pogen uiteen te doen, maar luistert
ecrst naar 't vertelderke.
Daar was ne keer een manneken en een wijveken, en zij en hadden geen kinders. En 't speet hun
zoo omdat ze geen kinders en hadden. 't Wijveken
i

ging alle dagen Haar 't koolhof gaan kijken, en naar
den bosseboom, of er geen jongens of meiskes in en
zaten, maar 't was al verloren gekeken en gezocht, ze
bleeven kinderloos.
Zoo wat gedaan !
Het wijveken, op nen zekeren keer, gaat bij een
oud oud meije, om te vragen wat dat bet moeste
doen, om niet weer kinderloos en tr000teloos te zijn.
Ba ! dat en is 't spreken niet weerd, zei dat
metje, « wat zou-je geern hebben, 'k zal 't u seffens
bezorgen.
a Drie frische zeuns,
zei dat wijveken.
Zoo, 't oud metje ging naar de zee, — want het
was te zeewaard dat het gebeurde, niet verre van
Blankenberghe, — en 't trok daar drie mossels, en 't lei
die drie mossels op zijn arm derinkvierken, waarbij
dat het placht te zitten zijne schenen warmen, en die
drie mossels gingen mij daar zoo aanstonds aan 't
springen en aan 't spokken, en, al met eenen keer,
't kwamen drie frische jongens uit, en ze waren
zoodanig schoone dat de weèrgade nievers te vinden
en was, en alle drie gelijk.
Zoo 't wijveke was blije, ge kunt dat peizen, en
't ging met zijne zeuns naar huis, en zijn manneke
was nog veel blijder, als 't die drie frische knapekinders zag voor hem staan.
Maar, als ze nu al lange te Ore geleefd hadden,
in blijdschap en contentement, zoo gebeurde 't, op
eenen keer, dat er een van die drie zeuns vroeg of
hij mochte gaan reizen.
Hij en mocht in 't eerste niet, -voor gem geld
Hoch voor geen goed van de wereld, maar, op een
ende, deur 't lange platen en 't dagelijksch lastig vallen, hij mochte, en hij kreeg eene beurze geld, en
hij ging voort.
Als hij nu al lange en verre gegaan kwam, zoo
zag hij daar een blauw huizeke staan, en 'tstond een
wijveke in 't deuregat.
Wijveke, wa' huizeke is dat? » vroeg de jona
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gen alzoo.

« 'tBlauw huizeke, waar geen een jonkknecht en
mad binnen gaan.
Ilk zalder binnen gaan, zei de jongen, « geeft
mij ne pot bier en nen boterham, als 't u belieft.
t Wijveke ging naar den keldere, om nen pot
bier, te wege, maar, al met eenen keer, zoo sprongen
er zeven moordenaars uit, en ze hieuwen mijneu
jongen den kop af.
Als dat nu eenigen tijd nadien was, zoo vroeg
er nog een van die drie jongens of hij mochte gaan
reizen, en, na Lang vragen en schoone spreken, en
deerlijk zien, zoo lieten ze hem gaan.
En hij kwam ook al dat blauw huizeke voorbij,
en 't wijveke stond nog al Bens in zijn deuregat.
D
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« Wijveke, wa' huizeke is dat hier? » vroeg de
jongen alzoo.
I 't Is 't blauw huizeke, waar dat er geen een
jonkknecht en mag binnen gaan. )
'k Zalder ik ingaan, » zei de jongen, wijveke,
ne pot bier en nen boterham ! )
't Wijveke ging naar den kelder en daar sprongen zeven moordenaars uit, en ze kapten den jongen
den kop af.
Ondertusschen 't manneken en 't wijveke zaten
verwonderd dat ze geene niemaren en kreegen van
bun twee zeuns, en zij en wisten op geender manieren
wat peizen.
De derde vroeg -op een ende ook of hij gaan
reizen mochte, dat hij zijne twee broers zou opzoeken,
en dat het zeker was.
Maar 't was perikel van ! Niet te doene ! Zijne
twee broers waren in ongereedschepe, of misschien
dood, en hij mochte ook al kwalijk varen, achter
den weg : 't liepen veel moordenaars, in dien tijd, en
hij mocht dood gedaan worden, nu.. 't was van 't
reizen le zwijgen.
a Och laat mij toch gaan, 'k zal ik wel wederkeeren, en 'k zal Picard meedoen, den hofhond, en dat
er dan een aan mij komt, hij scheurt ze brokke
vaneen.
Zoo, ze lieten hem gaan, met Picard, den hofhond, met, en op hope dat hij ging de twee andere
weere naar huis brengen.
Als hij ook aan 't blauw huizeke kwam, zoo
stond dat wijveken wederom in 't deuregat.
« Wijveke wa' huizeke is dat?
't Blauw huizeke, waarder geen een jonkknecht
en mag binnen gaan.
'k Zalder ik in gaan : geeft mij ne pot bier en
nen boterham ! »
't Wijveke ging naar den kelder, en de zeven
moordenaars sprongen uit, om hem te wege te vermoorden, maar 't en lukte niet van dezen keer.
a Picard helps mij ! » riep de jongen, en Picard
sprong ze aan de kele, een voor een, en hij beet ze
alle zeven ter plekke dood, dat ze den vloer vul lagen,
en trekkebeendeu deur malkander.
Als ze nu alle zeven dood waren, toen kwam
het wijveke zelve uit den keldere, met een mes in
zijne mouwe, oni den jongen dood te doen.
Maar hij zag in tijden, wat dat het wijveken
in 't zin hadde, en, zegt hij : g Doet dat mes uit uwe
mouwe, of 'k ruische den bond op u! )
a 'k En he geen mes in mijne mouwe ) zei 't
wijveken, en 't loog eromme.
I Gij does! zei de jongen, t en bovendien ge
moet u haasten, of 't gaat te late zijn. )
Zoo, 't wijveke en zag er geen doen aan, en 't
a
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haalde 't mes uit zijne mouwe, en 't smeet het daar
« Nu moet gij mijne twee broers doen werekeeren, ) zei de jongen, « of 'k jage Picard op u I ,
't Wijveke zei dat het van geen broers en wiste,
maar als Picard begost te grollen en zijn ivoir te
toogen, 't wij eke begost te beven, en 't riep : « Ai mij!
ai mij ! •
a Doet dat ik u zegge ! » zei de jongen, en hij
hield Picard bij zijnen halzeband.
Zoo, als 't wijveken zag dat het hoegenaamd
niet verder en koste, 't pakte zijn mes van op den
vloer, en 't sp eed van elken moordenaar een beetje:
van zijne harden, van zijne voeten, van zijne ooren,
van zijne neuze, van zijn hair, van elks wat, en 't deed
dat at in een oordtjes panneken, en 't zette 't op 't vier;
en als 't begoste te pruttelen, zoo kwamen er daar twee
schoone frische joilkheden uit, en 't waren de twee
broers, en ze gingen toen alle drie te pre naar huis,
en vader en moeder, die dobbel toe gingen van den
ouderdom, ze waren zoodanig blij van ze weder te
zien, dat 't niet zeggelijk en is.
Zoo ze hielden eene groote kermesse voor al de
gebuurs en de kennesen, en 't was zulk eene danige
leute dat
ze dansten te Ore, in ne glazenen trod,
en, is hij niet gebroken, ze dansender nog.
Daar is nu die oude oude vertellinge, zoo heidensch als dat ze groot is, en die even zoo wel zou
passer op den boord van den Ganges, in Indischer
tale, als bier op Leie- en Scheldeboord, in Vlaander
land. En, om dat die historic zoo dikwijls verteld en
herverteld is geweest, 's avonds rond den heerd,
eertijds meer als nu, zoo is 't blauwhuis een vermaarde
herbergname geworden.
— Maar wat mag daarvan de beteekenisse zijn!
— Hewel, dat zal u gemakkelijker om radon
vallen als gij zult overwegen dat men nu nog zegt:
Blame blomk es opvesten, voor leugen, vertellen;
Met blauwen twija naaien, voor bedriegen;
Een blauw peerd, voor geen peerd;
Een blauw luchtje, of
Een blauw laaike, vlammeke, voor een niemendalle;
Blauwe doekskes Ophangen, voor valschheid
wijs maker;
Blauwe maandag vieren, voor verloren maandag;
Blauw maatje gezet worden, voor overwonnen
zijn in 't spelt
Blauwe bonds, voor iets dat allerzeldzaamst is,
of niet en bestaat, • zoo rare als blouw' bongs;
Blauwen, voor bedriegen, uit schole blijven,
tol achterhouden, enz.
De wonderblomme Vergeet-mij-niet — Leest
het Iste jaar bladz. 261 — waaronder een schat ver•
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borgen lag, was ook eene blauwe blomme, en de
blauwe steepen waren aanzien als heilige tooversteenen, waarmee de goede of k‘Nade geesten wonderen dede- n, en waarin het yolk hedendaags nog,
in geval van ver.-chieten, betrouwen heeft : genoeg en
zoovele dat blauw eenigszin bovennatutirlijk, betooverd, kwaad, valsch te zeggen is, bijzonderlijk sedert
dat het Chri-tendoin, met alle recht, de heidensche
fabels voor blauwe doekskes, en blauwe blomkes,
met blauA en twijn aaneen gedriegd en van den
boozen in 't menschelijk verstand geblauwd, doen
Belden heeft.
Zoo 'k peize dat het blouwhitis te zeggen is het
tooverhuis, het moordenaars huffs, zoo 't eigentlijk in
't vertelderken te zien is. Nu, de reden waarom
de heidenen het blauw gekozen hebben om het
bovennatuurlijke te beteekenen is daarin te zoeken
dat de lucht, de hemel, hetgene boven ons is ons
blauw toeschijnt ende voorenkomt.
........
NEIZANG
Met den zoeten Meie Wilt den Heere loven,
Nu al de veldekens, prieelen en hoven
Geyer' zoeten goor I
Maar en blijft op de creaturen niet verschoven :
Door hen leert minnen den schepper hierboven,
Die zijn tresoor
Dergenaden ontsluit. 't Doet al zijn devoor :
Tot solaas der menschengroeien blommen en kruid;
De vogelkens zoetelijk houden Karen choor,
Zingende overluid,
0 christen ziele, weest dankbaar, niet zoo ruud;
Wilt uwe inwendige oogen ontsluiten.
Gaat uwen bruidegom met der minnende bruid
Zoeken daar buiten :
Scheppers schoonheid merkt in de blomkens die spruiten.
Aurora schenkt ons evengedichte
Den zoeten dauw uit 'shemels conduten,
Die 'tgarzeken doet groeien met der zonnen lichte.
Die zoetigheid des tijds verblijdt elk gezichte :
Gij, die in 't veld doer uw vespereie,2
Looft den Heere met dezen zoeten Meie.
ANNA BIJNS, Begijntje.
NCIJN

SPANJEN!

Ver in 't zuiden li st mijn Spanjen,
Spanjen is mijn vaderland,
Waar de sneeuwbloei der kastanjen
Prijkt aan Elbro's lacbend strand;
Waar de zoete amandels bloeien,
Waar de druive u tegenlonkt.
Waar de roozen schooner gloeien
En de mane ingoudgloed pronkt
En nu zwerve ik, arme jongen,
Met mijn speeltuig treurend rond;
I Geur gelijk boter beuter, sloter sleuter.
2 Avondwandeling,
e verzet.

Moegespeeld en moe gezongen,
Slaap ik op den harden grond.
Kleene ;:avers, koude blikken
WertP
men d'armen zwerver toe ...
Ach ! mijn sehreien en mijn snikken
Is men, als mijn zingen moe.
Waar zoo koutle nevels hangers,
Schiet de zon heur stralen niet;
Uit zoo weggezonken wangen
Klinkt Been lusti er knapenlied!
Bij mijn zingen en mijn kweelen
Wil (Mn klank steeds de eerste zijn :
Breng mij waar de zephyres 3 spelen!
In het land vol zonneschijn !
Gistren was 'teen feest voor alien,
leder danste naar mijn luit :
Vreugdetoonen deed ik schallen,
'k Zocht mijn beste liedjes nil.
Doch, bij dans en jubelzangen
Zag de zon mij kwijnend aan .....
Langs mijn bruingebrande wangen
Rowe menig bittre traan.
Neen I ik wil niet !anger zwerven
Waar de zon door neevlen ziet;
Alles, alles kan ik derven,
Maar, mijn vaderland, u niet!
Op, naar 't zuiden op, naar Spanjen !
Naar het land vol zonneschijn!
Onder 'tlommer der kastanjen
Daar wil ik begraven zijn I
E. GEIBEL.
5 Grieksche name van den zulderwind.
....•■••

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Eenegentsche dame was in een gezelschap, waar
eene jonge freule, die een zestal maanden in Parijs
gewoond had, aan 't snappen en 't schetteren was.
Zij was immers de bevallige parijssche zeden en
manieren aan 't beboffen, en loeg de Vlamingen en
hunne doenwijze vierkantte nit, zij vond ze toch zoo
lomp, zoo lourde, zei ze, en dat lour* kwam er zoo
dikwijls en zoo misprijzend uit! « Maar, ) zei de
gentsche dame, die de klapperige heel wel kende,
t maar juffrouw heeft loch een ongemeen voordeel
- hovel) ons alien, ik moet ze er geluk over wenschen!,
a En welk voordeel da p , als 't u belieft? D
« Wel, s hernani de andere, , daar mejuffer
wel eene geboren gentsche Viaminge is en daarbij.
Parijs gezien heeft, zoo bezit zij het voordeel van ter,
zelver tijde lourde en lift te zijn. 11
Juffrouw zweeg en de huisheer oaf zijne snuif-.
doze road.
Gfdrukt bij EDW. GAILLIARD. en COMP. Boik- en Steendrukkers. Brugge
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 26

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 26. Vocem Jucunditates, vijfde Zondag
na Paaschen, ingang van de kruisweke. — Leest het
l e jaar bladz. 179. — Christus verklaart nu rechtuit
en zonder omwegen dat hij te zijnen vader gaat,
zijne discipelen dus bereidende tot zijne afreize
naar het hemelsch vaderland, waar hij onze voorspreker en voorstaander is. 't En kan ook zonder
inzicht niet zijn dat de heilige kerke van geheel deze
weke eene weke van gebed maakt; tot driemaal komt
ze openbaar te voorschijn en gaat biddend achter
straten en wegen, dragende het kruis op hetwelke
alle gebed in Christo zijne verdienende kracht
gewonnen heeft. En dan, wederom aan den autaar
gekomen, leest zij de schoone bidvermaninge van
Sint Jacob : g Bidt voor malkanderen s zegt hij,
« want het gestadig gebed der rechtveerdigen vermag
zeer vele. Elias was een lijdelijk mensche, onzer

25 MEI 1867

gelijk, ende heeft door een gebed gebeden dat het
niet regenen en zoude op der garden, en 't en heeft
in drie jaren ende zes maanden niet geregend; ende
hij heeft wederom gebeden, ende de hemel heeft
regen
o - oefci
0 even, ende de g arde heeft hare vruchten
gel even. » En wie zal ooit die eenvoudige parabel
vergeten die de kruisweke en de kruismissen als
Evangelie toebehoort? « Wie van ulieden, s zei de
Zaligmaker, « zal eenen vriend hebben, ende zal te
middernacht tot hem gaan , ende hem zeggen : vriend,
leent mij drie brooden, want mijn vriend is van den
we; tot mij gekomen, ende ik en hebbe niet dat ik
hem voorstellen mochte. Ende die van binnen,
antwoordende, zeggen : En wilt mij niet moeielijk
wezen, mijne dore is gesloten ende mijne kinderen
zijn met mij in de slaapkamer, ik en kan niet opstaan
en u geven. Ende, is 't dat hij blijft kloppen, ik zegge
ulieden, al en zal hij, opstaande, hem niet geven,
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omdat het zijn vriend is, nogtans, om zijne moeielijkheid, zal hij opstaan ende hem geven, zoo vele
als hij er van noode heeft. Ende ik zegge ulieden
vraagt ende u zal gegeven worden, zoekt ende gij
zult vinden, klopt ende u zal opengedaan worden.
Want al die vraagt die ontvangt, ende die • oekt die
vindt, ende den kloppenden zal opengedaan worden.
Maar, vie van ulieden begeert van zijnen vader
brood, zal hij hem eenen steen geven? Oft eenen
visch, zal hij voor eenen visch hem een serpent
geven? Oft begeert hij een ei, zal hij hem eenen
schorpioen bieden? lndien dan dat gijlieden, niet
tegenstaande dat gij kwaad zijt, uwe kmderen weet
goede gaven to geven, hoeveel te weer zal uw vader
van den Hemel den goeden geest geven den genen
die 't van hem begeren? v Kan hoogere wijsheid
leeger dalen om aan 't nauw verstand der menschen
te geraken ? En toen nog zijn er hoots geleerde onwetenden die 't gebed voor eene dwaasheid uitgeven,
waarop God Been acht en heeft en die den verlichten
inensche onweerdig is! — Sint Philippus Neri,
stichter van 't oratorio, 1595. 't Is 't oratorio van Sint
Philippus Neri, of de name van zijne bidkappelle
te Roomen, die de name geworden is van zijne
congregatie van priesters, en, omdat Sint Philippus
Neri to Roomen binst den advent en den vasten, 't
y olk naar zijne kapelle trok met er de Manic van
Loreto to doers zingen, gevolgd van andere schoone
lofzangen, zoo heet men nu zekeren samenstel van
muzijk en zang een Oratio. 't Is wonder hoe 't muzijk
om zoo to zeggen alles, tot zijne noten en benamingen
toe, aan de kerke en aan heiligen schuldig is, —
Leest het 1 . jaar 232; — Daar zou een schoon artikelken op te makers zijn, dat ik de liefhebbers, en
eenen bezonderlijk, bij dozen ben aanbevelende.
MAANDAG, 2'7. Sint Beda, 753, meunik in Engeland, en een van de grootste geleerden die ooit
geweest zijn. In eenen tijd dat de wereldlijken ongeleerd waren en met hunne ongeleerdheid to vreden,
zoo stond hij alleen als fakkeldrager van zijne eeuwe.
Ook, omdat het God geliefd heeft zoo zijnen dienaar
en de Kerke te verheerlijken, eerbiedigen Beda al de
groote geleerden, en de kleenen die hem kennen.
Men zt . gt Venerabilis Becla, en niet Sanctus Beda, om
dat er op zijnen grafsteen staat aldus
Sun in kit fossa Bccice venerabilis ossa;
In dit graf zijn 's eerweerdigen Bedas gebeenderen.
De maker van dit oud vers was bij nachte over
zijn werk in slape gevallen, en 't passend woord tusschen Becky en ossa, volgens de latijnsche versmate,
en had hij niet gevonden : als hij nu 's morgens ontwick, het stond daar, door eenen Engel er tusschen
geschreven, meldt de traditie, sedert Mien zegt men
altijd venerabilis Beda in plaatse van Sanctus Beda.

28.
29.
DONDERDAG, 30. Onzes Heeren Hemelvaart. —
Leest het l e jaar, blaiz. 445, 180.
In Onze Lieve Vrouwen kerke, te Kortrijk,
words vandage de jaarlijksche feeste gehouden ter
eere van de kostelijke reliquie van 't heilig Hair Ons
Heeren Jest] Christi, dat aldaar sedert eeuwen berustende is, en vandage ook beginners te Wevelghem, in
de prochiekerke, de negen dagen ter eere van den
heiligen doom. Om wel te zijn, zoude ik eer. t moeten
spreken van 't heilig Hair, doch, op verzoek van
eenige vrienden, zal ik de historic van die merkweerdige reliquie verschuiven tot den naasten jars,
en nu mijne . goedwillige lezers en lezeressen, —
voornamentlijk van Wevelghem, — trachten uiteen
te doers al vat ik gelezen en anderszins vernomen
hebbe betrekkelijk den heiligen doom.
Voor dat ik spreke van de reliquie van WevelD1JSENDAG,

WOENSDAG,

ghem, betaamt het, mij dunkt, van eon woordeken

te zeggen van de doornen Kroone Christi, en ik hebbe
bier joist een wonder schoon boeksken onder han-

den, dat mij daartoe allerbest zal to passe komen.
't Draagt voor opschrift : Triumphe van het lb yligh
Lyden Christi Jesu : waer in alien mrnschen vertoont
wort het 11. Bloet onses Heeren met de. Instrumenten
van syn Passie; 't is gemaakt door Gabriel Jakemijn,
priester, en gedrukt te Brugge, bij Nicolas, Breyghel,
aan de noord deure van Sint Donaas, in 1632. In

'tderde kapitel van 't tweede deel handelt de schrijver
over de • doornen Kroone onzes Heeren en spreekt
D

hieraf in dozer voegen
It De discipelen Christi, na dat het alderheiligste
Lichaam oozes Zaligmakers was in het graf geleid,
hebben, — naar de gewoonte der Joden, — de doornen Kroone omtrent het zelve graf begraven, alwaar
zij bij de drie honderd jaren is onbekend gebleven.
Maar in 't jaar 326, als Sinte Helena het heilig
Kruis te Jerusalem gevonden heeft, zoo heeft zij ook
de heilige doornen Kroone gevonden, devvelke zij
weer achtende als al de koninklijke kroonen, heeft ze
geschonken aan haven zone, den keizer Constantijn,
die ze in groote weerde heeft gehouden. Ende alzoo
is de heilige Kroone vele . jaren lang onder de keizers
van Constantinopelen gebleven, van God almachtig
met vele mirakelen vereerd, ende van de menschen
met groote vierigheid bezocht.
Die doornen Kroone, naar het gevoelen van
eenige geleerde schrijvers, is zeer groot geweest,
ende heeft onzen Zaligmaker duizende wonder' in
zijn gebenedijd hoofd, — als schrijven de heilige
vaders Bernardus en Anselmus, — gesteken : want
zij hadde twee voeten langde, ende was gemaakt als
eene mutse, van boven gesloten ende ook vol doornen.
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De heilige Kroone onzes Heeren, niet tegenstaande dat daaraf eenige stukken ende doornen aan
verscheiden persoonen zijn gegeven geweest, is nogtans altoos te Constantinopelen gebleven tot den tijd
van Boudwin den tweeden, deNAelke, groot gebrek
van geld hebbende, groote sommen van de Venetianen
gelicht, ende die heilige Kroone aan henlieden, voor
bet zelve geld, te pande gegeven heeft. Maar zoo de
aemelde keizer de middelen niet bekomen en konde
om dien heiligen schat te lossen, zoo heeft Sint
Lodewijk, koning van Vrankrijk, van den zelven
keizer verkregen, dat hij die heilige Kroone, mits
betalende de Venetianen, tot hem mochte nemen.
Hetwelk de godvruchtige koning gedaan heeft, ende
heeft die heilige Kroone naar Parijs doen brengen;
dewelke hij met bloote voeten, vergezelschapt met
vele geestelijkheid, edeldom ende groote menigte van
menschen, schreiende van devotie, ingehaald, ende,
vallende op zijne knieen, met bijzondere teekenen
van godvruchtigheid ontvangen heeft. hij met
groot petal van waslichten in solemnele processie
dede dragen naar de heilige kapelle', alwaar ze nog
op den dag van heden is rustende.
Binst de fransche revolutie, in 1793, wierd de
doornen Kroone uit de heilige kapelle weggenoinen,
van hare kostelijke rijve beroofd en in drie stukken
gebroken; gelukkiglijk bleeven die stuk ken bewaard,
en, in 1804, op 't dringende verzoek van den cardinaal Aartsbisschop Johannes Baptista de Belloy,
wierden ze gejond aan de kathedrale kerke van Onze
Lieve Vrouwe, te Parijs. In verscheidene bisdommen
viert men eenen bijzonderen feestdag ter eere van de
doornen Kroone ; in 'tbisdom van Brugge wordt hij
onderhouden op den eersten Vrijdag van den Vasten.
Maar hoe is nu de reliquie van den heiligen
Doorn te Wevelghem gerocht? Luistert, ik zal 't u
gaen vertellen. In 4203, trok Boudevvijn IX, Grave
van Vlaanderen, ten strijde naar 't Heilig Land, gezamentlijk met de Franschen en de Venetianen. en
't was tijdens die kruisvaart, in 1204, dat de stad
Constantinopelen door deze laatsten ingenomen
wierd, en de Grave van Vlaanderen Keizer gekroond,

onder den name van Boudwin I. De nieuwe Keizer
en zijne opvoigers, die 't al verschuldigd waren aan
de kruisvaarders en nog dijwijls later hunnen dienst
van doen hadden, moesten ze natnerliiker wijze
beloonen, en 't liefste geschenk dat die dappere ridders ontvingen was de eene of de andere schoone
reliquie, welke zij meèdroegen naar huis en met den
diepsten eerbied bewaarden : Zoo zal het ook gegaan
zijn met den heiligen doorn van Wevelghem, immers
omdat de Kroone Christi te Constantinopelen was.
In de jaren 1500, bezat de weledele en aloude
familie De Landas dien onwaardeerbaren schat, en
ongetwijfeld zal een van hunne voorouders hem uit
hanclen van keizer Boudwin I of van eenen zijner
opvolgers ontvangen hebben. Simoen De Landas,
Heere van Yvregnies, aan wien deze merkweerdige
reliquie ten dien tijde toebehoorde, had eene van
zijne dochters, Jonkvrouwe Katheline De Landas,
die religieuse was in de abdije van Guldenherg, te
Wevelghem; deze abdije, van 't order van Cistercien,
wierd gesticht te Moorseele, ten jare 1214, door eene
edele vrou we, Margriete genaarnd, en verhuisde
naar Wevelghem, omtrent 1236, onder eene andere
Margriete, vrouwe vah den Kastelein van Kortryk en
dochter van den Grave van Guisnes. Na Simoen's
dood, te weten in 1574, gaven zijne twee dochters,
Johanna en Avesmigis(?) De Landas, den heiligen
Doorn, dien zij van hunnen vader geerfd hadden, aan
de abdije te Wevelghern, en ik hebbe hier den act
voor mij liggen, aarbij Mevrouwe Elisabeth De la
Tramerie, vijf-en-twintigste abdesse van dit huis,
deze gifte erkent en met dankbaarheid aanveerdt.

I Hier is eene kleene misse in 't verhaal van .lakernijn.
Wanneer de doornen Kroone tot Parijs toekwam. te weten
op 18 Augusti 1239, en bestond de heilige Kapelle nog niet.
Sint Lodewijk en be.zon ze maar te bouwen in 1240, on' aldaar de kostelijke reliquien te bewaren, die hij van Keizer
Boudwin II bekomen hadde, namentlijk de doekskens van
't Kindeken Jesus, een deel van de !allele die de zijde Christi
doorboorde, een merkelijk stuk van 't hel lig Kruis, de doornen Kroone, enz. Hierom is 't dat deze kapelle den name
van la Sainte Chapelle of Heilige Kapelle gekregen heeft. In
afwachtinge dat ze voltrokken was, 't gene geschiedde in
1248, wierd de Kroone Christi ter bewaringe gesteld in de
huiskapelle van Sint Lodewijk, werke aan Sint Niklaais was
toegewijd.

worden. Niet te vreden met de reliquie te seven,

In gemelden act belooft de voornoemde abdesse dat

men, uit dankbaarheid, jaarlijks en ten eeuwigen
dage, op 15 Julij, een solemneel jaargetijde zal zingen, in de kerke der abdije, tot lavenisse der zielen

van de ouders en vrienden der Jonkvrouwen De
Landas, alsook dat deze weldoensters en bare wettige

nakomelingen, twee maal 's jaars, te weten als zij
den heiligen doorn komen vereeren, eenen dag en
eenen nacht in de abdije zullen molten verblijven,
en aldaar op eene eerlijke maniere zullen getracteerd
deden die hoogedele Jonkvrouwen daarenboven nog
een schoon zilveren zeinsel makers, van de weerde
van twee honderd vijIlig guldens, den gulden op
twintig stuivers gerekend'.
Sanderus meldt in zijn verheerlijkt Vlaanderen dat
Elisabeth De la Tramerie den heiligen doorn ° p ly ing, ten
jare 1561, van den weledelen Heer Niklaais Du Puys, Bidder
van Sint Jan van Jerusalem. Zoo als men ziet, dit en kan
ooh niet samenstaan met den bovenschreven act, waarin
Elisabeth De la Tramerie zelve klaar en duidelijk getuigt
deze reliquie gekregen te hebben, in 1574, van de Jonkvrouwen De Landas.
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't En duurde niet lange of de reliquie van den
heiligen doom was Jerre en na bekend, en men
kwam van alle kanten naar de abdije van Wevelghem om dies kostelijken pand te bezoeken en te
omhelzen. De fransthe revolutie stelde ongelukkiglijk
een ende aan die schoone devotie; de abdije van
Wevelghem wierd afgeschaft, op 48 Januarij 1797,
hare goederen aangeslegen door de Republique, en
openbaar te koope gesteld. In afwachtinge van betere
tijden, hielden de religieusen den heiligen doors
zorgvuldig verdoken; doch, in 1803, wanneer de
laatste abdesse, Mevrouwe Alberica De Madre', nu
alle hope verloren badde van Naar gemeente ooit
weerom tot stand te brengen, zoo gaf zij de reliquie
in leeninge aan den Zeer Eerweerden beer Melchior
van den Eynden, Pastor van Wevelghem en Deken
der christenheid van Meenen 2 , met last, voor hem
en zijne opvolgers, van ze ter vereeringe der geloovigen in de prochiekerke uit te stellen, en op uitdrukkelijke voorwaarde, dat, bij aldien de abdije van
Guldenberg, 't zij te Wevelghem 't zij elders, eens
kwame te herleven, de toenmalige pastor de relignie
zou aanstonds aan 't couvent moeten weergeven. In
den act die ter dier gelegendhêid opgesteld wierd en
dagteekent 22 Floreal, jaer XI der fransche Republicque, 12 Mei 4803, worth daarbij nog be,proken,
dat men in de prochiekerke van Wevelghem,
zoo lange als de reliquie van den heiligen doors
daar berusten zal, alle jare twee jaargetijden zal
does, 't eene voor de familie De Landas, 't andere
voor de afgestorvene religieusen van de abdije van
Guldenberg, als ook, de drie eerst volgende jaren
na 't overlijden van Mevrouwe Alberica De Madre,
een jaargetijde tot lavenisse van hare ziele.
Nu, om te sluiten, nog een woordeken over de
reliquie zelve en 't zeinsel waarin zij bewaard is.
't Is een doors, al boven gekraakt en afhangende,
hij is, acht tot negen centimeters tang, en, met vijf
uitspruitende zydoorntjes; hij is in twee plaatsen
gebroken en vermaakt geweest, met eenen garen- en
eenen Swart zijden draad. De reliquie rust in een
zilveren verguld kopken, dat een knielende engel, met
vleugels, open en van 't zelve metaal, in handen
houdt; dit is besloten in eenen krystalinen kylinder.
't Zilveren zeinsel, heat den vorm van eene kleene
oudewptsche rnonstran, e, en op den voet ziet men
't wapen van Mevrouwe Helena de la Chapelle,
negen-en-twintigste abdesse van Guldenberg, met
a Alberica de Madre, 36 en laatste abdesse van Guldenberg, geboortig van Rijssel, wierd gewijd, 7 September 1788;
overleed te Rijssel, op 7 Maerte 1823.
2 Melc hior vanden Eynden, geboren te Lier, in Brabant,
was 2.0 jaar pastor van Meenen, 35 jaar pastor te Wevelghem;
33 jaar Deken van Meenen, en stierf te Wevelghem, op 30
Maarte 1814, in den ouderdom van 86 jaar.

hare leus : Spe et metu, in hope en vreeze, en 't
jaartal 1650. 't Is deze abdesse die het tegenwoordige
zeinsel deed verveerdigen, waarschijnelijk was 't
andere, geschonken door de Jonkvrouwen De Landas, door de Geuzen gestolen geweest.
Daar moeten ongetwijfeld nog andere reliquien
van de Doorne Kroone in prochie- of kloosterkerken
van Vlaanderen bewaard worden, en mijne brave
lezers die iets weten desaangaande, zullen mij grootelijks verplichten, willen zij mij hierover eenige
inlichtingen bezorgen. Men bezit eenen Doors van
de Kroone Christi te Harlebeke, en in Onze Lieve
Vrouwe ter Potterije, te Brugge, en gelijke reliquie
was eertijds berustende in de kerke van Sinte Walburge. In 1577, was die doors in een glas gedaan
geweest, te weten binst den tijd van de geuzerije;
in 1663 en moist men niet waar de heilige doors
gevaren was, blijkens eene oorkonde die luidt letterlijk als volgt
a lck onderschreven Jaques Thiery, oudt ontrent
de tachentich jaeren, verclaere ?nits desen in myn
Leven binnen de Parochiale kercke van Ste Walburghe
in Brugghe, ten tyde vande heeren Pastoors Joannes
de Meese ende Jacobus Moerman, moninck gheprofest
vande Abdie ter Doest, gheseghent gheweest te sync
met den heylighen doorne vande Croone van onsen
Salichmaker, ende dat den selven doorne alsdan
publickelick ghepresenteert wiert aen een yghelick om
daer tnede gheseghent te worden, presenterende dit
voorschreven, noodt synde, met eedt te verclaren. My
toorconde desen 28 december .XVIe drie ende tsestich.
by my Jaques Thiry. 1)

Den 4 Julij 4665 vond Zijne Hoogweerdigheid
Robertus de Haynin • vel injuria temporum, vet
incuria hominutn, .door schade van den tijd of
zorgloosheid van de menschen, den heiligen doors
uit zijn glas gevallen, en hield hem te zijnen huize,
a ut approbetur vet ut improbetur, D om hem als edit
of onecht te erkennen. Dan komt hij te voorschijn,
noch echt noch onecht verklaard, immers nog nit
zijn glas, op den inventaris van kerkjuweelen behoorende Sinte Walburgkerke, 15 Julij 1693, aldus
a Eenzeynsele, is boven silver met een cruysken daerop,
en onder de voet coper vergult, liggende in een lederen
casse. D Acht maanden later gaat Icy over in de handen

van school- en sacramentsmeester van de Velde, zoo
't blijkt uit kerkmeesters resolutieboek n o 2, fol. 29,
verso, daar staat
Reliquaii en van den heilig sacramentsmeesters.
Actum den 21 sten dito (Maarte 4694) peat (present)
alle de heeren, excepto (uitgeweerd) Ghysebrecht.
Eodem (ten zelven dage) compareerde in kamere
de schoolmeester van de Velde, in de qualiteit als
deken van den heilig sacramentsmannen, te kennen
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gevende aan hun te cOmpeteren een zeinsel, met
eenen vergulden voet, ende van boven met zilver,
ende een kruisken daarop. Voorts een doom, met
zijn beslag, alsnu uit het glas, dien men voordezen
..ehouden heeft voor eenen doorne uit de kroone
van Onzen Lieven Heere, Welke twee stikken zijn
opgenomen geweest als toebehoorende aan deze
kerke in den voorenstaanden inventaris.
Wierd geresolveerd aan hun de zelve twee stikken te laten volgen, alzoo zij maar bij abuse opgenomen waren, en dat men in de oude inveniarissen
van de juweelen van de kerke de zelve met en is
bevindende, ende is hiervan beneffens den voorzeiden inventaris notitie gehouden.
De oude sacraconfrerie en bestaat al lange niet
meer, en vat zij met het zeinsel en den doom gedaan
hebben en blijkt niet, alsan en is er in de kerke been
spoor van te vinden, en zal waarschijnelijk, zoo als
hut zeinsel van Sinte Walburge en andere voorwerpen,
van hun verkocht geweest zijn; van zulkdanige verkoopingen, uit wood, is dikwijls melding gernaakt in
kerkmeesters resolutie boeken. Jammer dat het de
geuzen ontsnapt had en alzoo in katholike handen
ten niete zij gekomen !
Len dingen blijkt hieruit ten klaarsten, to weten
dat de kerkoverheden, om 't minste gevaar van
onechtheid, het ontvallen uit het glas waardoor zij
zonder benaming bleef, bijvoorbeeld, die kostelijke
reliquie niet meer en lieten uit,tellen ter vereeringe
van de geloovigen. « Door schade van den tijd of
achteloosheid van de menschen, » zegt Robertus de
Haynin, onze oude bisschop, in zijne brieven, nu
zou er wel de dornheid van de menschen, in zake
van heiligdommen, rnogen bij staan !
Eilaas, zoo kwam mij overtijd een vriend een
ebben- of steenhouten rehquiekruisken te schenken,
waar, voorzeker, een splinterken van Christi kruis in
zit, met 43 merkweerdige reliquien van apostelen en
andere heiligen, maar de voorige eigenaar had den
heeler pak Dud bezegelde parkementen, die er altijd
bij geweest waren, als nuttelooze vrecht verbrand.
God betere 't
lk sluite met het schoon gebed, uit de getijden
en de Misse ter eere van de doornen Kroone
Wij smeeken u, God almachtig, verleent ons
dat ij, die, ter gedachtenisse van de Passie Ons
Heeren Jesu Christi, zijne doornen Kroone vereeren
op der aerden, van hem met eere en glorie mogen
a ekroond worden in den Hemel. Amen. Het moet
zoo zijn !
VRIJDAG, 31 Since Petronilla, of Pieternelle,
dochter van Sint Pieter den Apostel, die verachtende
met Flaccus den edelman te huwen, drie dagen uitstel vroeg om hear eigen te beraden, en ondertus-

schen vastende en biddende bleef en ten derden
dage, zoohaast zij de heilige communie ontvangen
had, heuren geest gaf, zegt het Roomsch martyrologium. Dit gebeurde in 't jaar 60 na Christo.
JUNIJ. — Leest het l e jaar, bladz. 204.
ZATERDAG, 1.
HET SANTJE VAN SINT MAHAR'S

't Is vandage, Zaterdag, de laatste dag op een
naar van den jubiM van Sint Makaris te Gent, en ik
heb het geluk van ulieden, lezers en lezeressen, te
kunnen de prente meedeelen die ter dier gelegentheld te Gent in druk gekomen is. Daar ziet men, door
eene opene spitsboge, het gesternde firmament des
hemels, met groote, kleene en kleendere hemellichten, zoo daar ook hooge, hoogere en nog hoogere
plaatsen in het verblijf der gelukzaligheid voor ons
bestemd zijn. Een kestOijk beblomd tapijt verbergt
gedeeltelijk den glans der sterren, maakt de gestalte
des heiligen aanschouwbaar, en brengt hem gelijk
te onswaards uit den hemel. Zijne bedieninge, verbeeld door miter, star en vol aart-bisschoppelijk gewaad, en zijne belooninge, verbeeld door den nimbus
of gloriekrans, omkleeden dint Makaris, en hij
draagt in zijne hand den gloeienden steer en de
drie navels, waardoor hij gepijnigd wierd in Palaestina. Zijn lijden, zijn getrouwig ambtbedienen, en
zijne kostelijke flood hebben hem de kroone van
alorie weerdig gemaakt. Het prentje zest : De aarde
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verdoken in den glans des hemels, en de hemel aan
de christenen betrachtbaar gemaakt, na exempel
vanden vereeuwig den sterveling Sint Makaris. . Boven,
in de hoeken die de spitsboge open laat, zitten ronde
gevierbladerde schildekens, met 5. en 1.11., den naam
des Heiligen; van onder in een wapenschild, kluwt
de kruisdragende vlaamsche leeuw : wederom aarde
en hemel, en de verbindtenis tusschen Leiden, 't
gebed, straalt in eenen keurig gekronkelden wimpel,
die uit Gent, ja uit geheel Vlaanderen, schijnt naar
omhooge te waaien.
Een dingen in het prentje valt rnij moeielijk om
vatten, 't is waarop de drie nagels rusten, om zoo
recht te blijven staan, of ze misschien in den steen
geslegen zitten? Of verbeeldt men geen steen, maar
de aarde waaraan Sint Makaris genageld wierd, met
de nagels daarin?
Het zelfste gedacht, te weten van den prent maker
schijnt de luisterlijke processie in omgang en in
samenhoud gebracht te hebben, en dit gedacht was
uitsluitelijk : Eere op der g arden aan Sint Makaris die
in den kernel is. Daartoe droeg men Sint Makaris zijne
reliquien op de straten zelve, in- en uit de plaatsen
waar hij gegaan en gestaan heat. Men droeg Sint
Makaris verkenbaar in zijne verbeelde deugden en
andere omstandigheden zijns levens, en in de verbeelde persoonen die bij en met hem geleefd hebben.
Men droeg Sint Makaris met eere, en die eere wierd
geboden eerst door eenen machtigen stoet van heiligen, verbeeld, 'lie!, door levende kranke menschen,
maar hooger als de menschen, tusschen hemel en
aarde gedregen, in gewijde en eerbiedweerdtge beelden. Ten tweeden die eere wierd hem geboden door
geheel de christelijke gemeente, te beginnen met
's Pauzen afgezant, tot het laatste fabrijkmeisken en
den laatsten soldaat. Het Heilig Sacrament en was
-daar niet tegenwoordig, immers dat is God, en God
en is niemand dienstbaar : 't was hier eene heiligenprocessie, en de Roomsch- katholike eerdienst verbiedt- de aanbidding des allerheiligsten met eenige
andere heiligenvereering te verdeelen. Als de zonne
verschijnt de sterren, de schoonste ook, gaan eerbiedig onder.
Vier duizend inwoonders van Brugge zijn langs
staats ijzerweg, Zondag laatst, naar Gent getrokken,
immers de twee zustersteden en hates malkander
niet meer, maar ze worden van langs om meer
eensgezind, zoo in hun hater) als in hun heminnen.
Ook te Brugge is een Sint Makaris verschenen,
in prachtigen varwendruk, zoo de duitschers zeggen.
De heilige bisschop verschijnt daar • meer als pestpatroon, als op de Gentsche prente, immers hij staat
verbeeld in den act van eenen jongeling te genezen;
hij draagt den wonderwerkenden doek, en een herte

in de plaatse van den steen, met de drie gewone
nagels. De brugsche Sint Makaris is 't werk van de
Heili cre Beelde:,ens gilds, en van M r J. Petyt, van
recht over Sint Jacobs.

JAN VAN OVER ZEE

Hebt gij nog hooren spreken van 't oude Damme,
of Hondsdamme in vlaanderland, dat eertijds eene
zeehaven was, en nu een arm prochietje?
1k ga u eene historic vertellen die schijut aldaar
gebeurd te zijn, of ik de oude berichten gelooven mad.
't Was een verschrikkelijke novembernacht, de
zonne en 't zeerot', de vogels en de dieren hadden
klaar en duidelijk genoeg de inwoonders van ten
Damme voorspeld dat het een fells storm ging zijn,
die menig armen schipman zou zijn level] kosten..
De wind woei uit de zee, en de baren, met hunne
gepluimde toppen, ruisschien op het zand, dat het
vervaarlijk om hooren was; menig keersken brandde,
menig kind tat met opgeheven handen en bad voor
vader, menige moeder lag te kermen en te zuchten
voor die op het bronze bout, dien nacht, hun dierbaar
(even de dulls zee te ontvechten hadden.
Maar wat hoort men daar in de lucht ?
't Is het zeerot ! zeiden sonnnigen.
zeiden anderen,
• 't En duet, 't is schieten.
hoort !.
« Zou er da p wel een schip in nood zijn? »
vroegen er twee drie te samen, en 't en kwam geen
antwoorde vooraleer men, nabij de kust, eenen vierpijl in de hoogte gaan, en, langzaam rijzend,
uitsterven, dat wel een zeker teeken was dat lieden
in doodsnood waren, op weinigen afstand van den wal.
• Braam, kom-aan, jongen, ik en gij, en Maas
van Neel Baeyens, wij zullen 't wagen, kom-aan ! »
Zoo spraken drie Dammenaars, die tot aan zee
gegaan waren en op strange stonden, aan een boot
geleund, en dien boot stakes zij in zee, en stierden
of naar den kant waar zij 't noodvier gezien hadden.
Hun evil was hoed, hun herte vroom, en hunne
menschlievendheid hoogst prijsbaar, mar 't was
daar al meè. Gees schip en genaakten zij, ofschoon
zij, omtuimelend op de baren, met een lanteern in
D

de mast, overal rond roeiden, op ;root gevaar huns

levens. Zoo zij kwamen ijdels land; terug, en verwachtten met verduldigheid den morgen.
't Zit een vrak in zee, kiel opwaards, zei
Baeyens zeune, en daar is geen mensch bij te zien !»
Een vreemdeling, een man van te laude, rnocht getwijfeld hebben, die zeeratten en wisten 't maar al te
wel, en, als zij malkaar tegenkwamen, zoo zeiden zij
1 Een aanhoudend zeegerucht, dat men moet gehoord
hebben, en dat de vlaamsche zeelieden aldus heeten.
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droefgeestig : a den uit den Oost, met man en muffs
God gedinke de zielen !
God gedinke de zielen !» zeiden twee jonk heden
ook, de coon van Braam den schipper en de noon
van Maas Baeyens, en ze gingen langs den dijk, zien
of er niet-; aangespoeld en lag.
« Naar hoore ik wat ! » zei Pauw Braams.
« Wat mag het zijn? zei Dierk Baeyens.
En zij gingen gezamentlijk met rapper schreden
vooruit, zeker zijnde dat zij hens getween iets gehoord hadden dat eene menschenstemme geleek.
Inderdaad, ze vernamen al klaarder en klaarder, en zagen met eigen oogen een levend en roerend
mensch, aan eerie ijdele wijnpijpe gebonden, en
jammerlijk klagende en kermende.
Zij kANarrien nader geloopen.
Fen lijnwaden of kotoenen kleed verborg de
leden des kinds, of des jongelings, blued had hij gestort in overvloed, en daar moesten wonden zijn,
doch roeren deed hij nog en leven gevolgentlijk, en
de herten onzer twee jongelingen beefden al, op het
blij gedacht van eenen mensch het leven te molten
redden.
« Wat zou ik geern iemand van de stood verlossen ! » zei Pauw tegen Dierk.
« Ik ook, » zei Dierk, d en haast u wat Pauw,
daar nebben wij er eenen.
Zij haastten hun urn ter zeerst, en, met hunne
messen het zeewied en de koorden vaneen snijdende,
maakten zij eene vier-vijftienjarige jonkheid los, en
leaden hem zachtjes op het zaud neder.
« Dat moot een welhebbend knaap zijn » zei
Pauw, « dat ze voor hem zulke zorge gedregen hebben, ziet tech, wat aardige kleedije, en zoo bruin
van velle ! Wie op Gods wereld mag dat zijn !
En dit dan, en dit dan! » zei Dierk, en hij
hief de hand op van den drinkeling, waaraan een
roodgouden armband, gekrenkt en gebogen van 't
geweld, \\ as blijven vast zitten : 4 en dit dan! Weg
met u, Pauw, om udder, hij en kan bier alzoo niet
blijven liggen, en zest dat zij jets meebrengen.
Zoo zij kw amen geloopen, en wonden den
drinkeling in een wollen panneel, en gav r n hem
sterken wijn, en bonden zijne kwetsuren, en droegen
hem voorzichijes weg.
« Jantje van over zee, » zei er een kluchtenaar,
order 't dragen en den slap Haan, « Jantje van over
zee zal er wel &tire kruipen, maar wie gaat er hem
toen de kost geven ?
« Toe maar Teeuw, » antwoordde Braun de
schipper, haast u wat, wie geeft er de meeuwen te
eten en wie kleedt er de lelien?
Zoo ze kw.amen te Steven Braams in huffs, en ze
le deli Jan van over zee, den schipbreukeling, te

bedde, wonderende en herwonderende over zijn
bruin gelaat, en zijnen aardigen dracht. En hij kwam
er deure, zoo Teeuw Serlams gezeid hadde.
Men ging naar gebuur Janssens, en men ging
naar Sibbe Pauwels, en men ging naar Pater Geerhoots, en men ging naar moeder Berthas, en welhaast wierd er met de daad bewezen dat het niet te
kwalijk geantwoord en was van Schipper Braam aan
Teeuw Serlams, die Jan van over zee gedoopt had, te
weten dat God de meeuwen spijst en de blommen
kleedt.
— Maar, om dat er sprake is van doper, was
van
over zee ook waarlijk gedoopt en eene kerJan
stene ziele?
— Dat en wist niemand, en daar twijfelde men
grooteiijks aan, want, op alle vragen antwoordde hij
in eene tale die nooit iemand van zijn leven gehoord
en hadde, en die, bij zijn lijnwaden kleed van aardiger sneê, en bij zijn koperachtig vel, niet vele ten
voordeele van zijn kerstendom en sprak.

Zoo hij was Jan van over zee, en niet meer, en
daarbij bleef het : een onbekende doch niet onbeminde vreemdeling.

Jan deed wel somtijds teeken en sprak geheele
mondsvollen, zoo snel, zoo snel, dat er geen woord
uit te raper en was, maar niemand en wist wat hij

hebben of vragen wilde, tot dat, op eenen zekeren
keer, Pauw Braams bij hem zijn noenmaal ram, de
eerste maal dat hij den gemeenen zwaren kost van de
zeelieden kon genieten. Pauw miek na gewendte zijn

kruis, en Jan van over zee sloeg in bei zijne bruine
handen, en miek het ashler, op voorhoofd mond
ende zoo ze eertijds vele plachten, en begon
te weenen van Tauter blijdschap, en te roepen : «Jesu!
Jesu ! D
Pauw gevoelde ook iets over zijn Jong eerlijk
schipmans herte loopen, en hij ging bij 't yolk : « 1k
wete 't, ik wete 't! » riep hij.
« Wat weet gij? » vroegen ze, met twee drier.
« Jan is een kersten mensch, zoo hoed als ik en
gij : ik heb hem zien zijn kruisken maken !
Zwijgt, zwijgt! p zeiden de andere, a 't is een
zwarte onkerstene mooriaan, dat is 't! Korn-aan, bier
is de gekruiste Lieven Heere, om voor de mast aan
de nieuvve schuite, toogt hem dat nen keer, en gij
zult stiffens zien of hij kersten is of niet. »
Zij gingen en zij toogden hem 't crucifix.
Maar nauwelijks had Jan van over zee, zoo ze
hem noemden, het crucifix gezien, of hij vloog er
naar, met opene armen, en hij omhelsde 't, zorgvuldiglijk eerst de wonde aan den slinkeren voet, dan
den rechteren voet, dan de slinkere hand, dan de
rechtere, en eindelijk de zijde kussende, waar hij
bleef aankleven, met den monde, als een die den
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grond van allerdiepste zoetigheid wilt uit eene kostelijke vrucht halen.
a Zou hij dan maar geen kersten mensch zijn! »
vroeg Pauw Braams nu, triomphantelijk.
Zoo, hij was wel waarlijk een kersten mensch,
zoo hoed als zijlieden alien, en men zou hem 's Zondags me6 naar de kerke doen, van zoohaast hij
b()Thee' hersteld was, en Pater Geerhout. zou men.
spreken, wat daarmeO te doen stond. Maar ondertusschen was men zoo te vrede over Jabs devotie tot
den gekruisten zaligmaker, dat men beproeven wilde
of hij ook de moeder Gods verkennen zou.
Pauw diende 's Zondags de Misse in de oude
Lieve Vrouw kerke, ten Damme, en had een schoon
Lievrouwbeeld gekregen, van een voorbij reizend
meunik, die naar Duitschland trok, zoo, men haalde
't beneden, en men toogde 't den drinkeling van over
zee.
Angelus Domini nuntiavit Marne! riep hij overluid, en stortte op zijne knien ten gronde.
Et concepit de, spiritu sancto! antwoordde Pauw,
zonder bijkans te weten wat hij zei van verrukkinge
-« Peist dat loch ne keer! 0 zei moeder Braam, en
ze riep er heure dochters bij, u en wijlieden die
peisden dat wij met eenen onkersten sarasijn te doen
hadden : God zij geloofd, en zijne heilige Moeder
Maria, en Sinte Anne! Hij zal Zondag met ons ten
offeren gaan, in de Misse, over Maaske Velghens
ziele, die op zee gebleven is.
Zoo gezeid zoo gedaan, en men ging al te samen
ten offeren over Maaske Velghens ziele, den Zondag
naast daarop volgende, en Pauw diende de Misse te
wege, maar als Jan den Priester zag, en Pauw, die
ten autaar kwamen, den eenen den kelk den anderen
den boek in de hand, hij stoorde geheel de kerke
onwetens, en hij liep en knielde in nederiger geclaanten aan den voet des priesters, makende zijn kruis,
slaande voor zijne borst, en • eggende : Confiteor,
en mea culpd, en mea maximd culpd, zoo schoone en
zoo luide dat het wonder om hooren was.
De Misse was over en 't yolk ging fhuizewaard.
Iedereen keek naar den vreemdeling die bier en
daar een woord vlaamsch begon te verstaan, maar die
nog hoegenaamd Deers zin en kon uiibrengen.
Bans wangen waren ontsteken als hij t'huis
kwam, en hij beefde zichtbaar van ontroeringe. Hij
sprak vele met oogen ten hemel verheven, maar niemand en verstond hem; flauw was hij sedert zijn
ongeval, en de ontsteltenisse hadde hem nog flauwer
gemaakt, en als hij 's avonds te ruste ging : « Schaft
crop! » zei de oude Braam, a morgen....
En men loeg met hem.
Maar 't was alzoo. 's Anderdaags en kwam Jan
van over zee niet te voorschijn, hij was ziek en geD

vaarlijk ziek te bedde blijven liggen. Zoo men ging
al de wijze vrouwen en de wijze inannen te rade, en
men moist van alley , dat ging helpers, maar Jan weigerde geholpen te zijn, en schreef met zijnen vinger
een kruisken in 't plane van zijne hand, of wilde hij
zeggen : 0 Het crucifix !Hen hij bleef stille liggen
weenen. De priester wierd gehaald, die de Misse gedaan hadde, en hij bleef erbij, menige stonde alleen,
tot dat hij wederom te huizewaard trok en hem een
heilig kruisbeeld liet, zullende 's anderdags terug komen, maar als hij terug kwam,
« Toe, jongen, leest de litanien ! » zei moeder
Braams tegen Pauw haar kind, den Missediender,
« hij is immers een geleerde klerk, uit den lande van
over zee, hij kan latijn en hij zal 't verstaan. »
En Pauw begon uit zijnen boek
« Kyrie elcison! D
d Christe eleison! )1 antwoordde eene stervende

stem m e .
a Christe audi nos! D
« Chri4e exaudi nos!

D

En zoo baden ze te samen, traag en treurig in
den nacht, en als men aan den Agnus Dei kwam,
en dat Jan van over zee zijne hand ophief, om voor
zijne borst te slaan, zoo zondarig mensch betaamt,
ze viel eenen eersten keer:
a Pam nobis Domine! » zuchtte hij. En zij rees
wederom, en ze viel
« Exaudi nos Domine! »

De derde maal gingen zijne oogen alleene omhooge en zij kwamen stervend weder
a Miserere izobis! » zuchtte Pauw alleene, terwijl
de borst des gestorvenen een laatste gerucht ontgaan
was, met den asem en de schoone ziele, die een beter
levers was binnen getreden.
— En ‘‘ie was nu die Jan van over zee?
— Dat en wete ik niet, Hoch dat en heeft nooit
iemand geweten, op deze garde. Men begroef hem,
en men deed Misse over zijne ziele, en over alle
geloovige ker,tene zielen, en den gouden armband
en wilder de goede visscherlieden ten hunnen eigen
profile Diet veroorbooren, maar ze verkochten hem
there, en dekten den schatnelen lieden eenen disch
daarmee, van dertig provenen, elke provene of
dischdeelinge weerd drie schellingen ende een rooden haring, zoo dan 't gebruik was. Amen.
. . .■ 1
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

De roode hagedoorn, zeggen de lieden, of wel
de wepelbrarne of egelentier, heeft gediend om de
doornen kroone te makers, daarom en valt er
de donder nooit op.
Gcdrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Steendrukkers. Brugge

Het adres

Prijs

van

voor
Belgenland :

den Uitgever
InnUI.1111111111Ripta

is :

111

5 fr.
Voor

Brugge

Holland

Korte

3gulden

Ridderstrate
22

Brieven
Men kan
postvrij
inschrijven
toe
bij alle
te zenden
postmeesters
's lands

BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEICELLTICS

N° 27

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

2. Exaudi Domin g Zondag, binnen de
octave Onzes Heeren hemelvaart; de verwachtingsweke. Leest Evangelie etc., 1 e jaar bladz. 187.
— Sint Raas, Erasmus, die in Campanjen bisschop
was, en onder Diocletiaan eerst met kogelzwepen,
en dan met zware stole slagen overvallen, naderhand
met harst, zwavel, lood, pek, wasch en olio overgoten, ongehinderd bleef; dan wierd hij te Formium,
onder Maximiaan den vervolger, wederom en op
verschillige wijzen gepijnigd, maar tot versterking
van de anderen, zonder letsel bewaard, tot dat hij
eindelijk, op Gods ontbieden, eerlijk in zijne getuigenis, rustte en heilig zijn Leven eindigde. Zijn lichaam
wierd Haar Gaeta vervoerd: lk en weet niet hoe 't
gekomen is, maar die teenemaal ongekende heilige
Erasmus of Sint Raas, was eertijds vele gevierd in
Vlaanderen; zijn name is een familiename geworden,
ZONDAG,

1 JUNIJ 1867

en te Brugge had hij een kapelle, daar waar nu 't
achterhuis staat van de broowerije de Drie Zwaantjes
in de Carmerstrate. Te Roomen is Sint Raas patroon
tegen de stuipen of accessen, zoo men zest, bier
was 't het ambacht van de zagers dat dienst deed
doen en vergaderde in zijne kapelle.
MAANDAG, 3. Godevaart van Bulioen wint Antiochien op den Sarasijn, 4098.
DIJSENDAG, 4. Te Mileven, in Numidia, Sint
Optatus, dien 't Roomsch martijrologium een geleerden en heiligen bisschop noemt, 380. — De slag bij
Woeringen of Woeronck, 1288. a Binnen den zelven
fare wierd de grave Heindrik van Luxemburg met
de dood bevaan, Lalonde eene eenige dochter achter,
genaamd vrouwe Irmengarde, de huisvrouwe van
den grave Reinoud van Gheldere, die 't graafschip
van zijnen schoonvader bezitten Wilde, bij zijner
force ende niet met gewelde , niet jegenstaande den
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koop te anderen tijd-en daaraf gedaan, bij den hertog
Jan van Lotrijke ende van Brabant, dieder zonder
eenig dilay, met machte jegens trak, tot voor 't casteel
van Woeronck, niet varre van der stad van Ceulen,
leverende daar zijnen schoonvadere zulk eenen
gruwelijken strijd, dat hij van 's nuchtens tot 's
avonds geduurde, niet zonder groote bloedsturtinge
van beede zijden, maar die van Gheldersche zijde
verre meest, in zulker wijze dat de Brabanders zeer
victorieuselijk 't veld behielden, nemende den grave
van Ghelderen met den eertsbisschop van Ceulen
ende Walram van Valkenberge gevangen, ende verslaande daar ter stede Heindrik Mins Heindrike,
Geeraarts zeune van Luxemburg, den varier van den
toekomenden keizer Heindrik van Roomen, den
zevensten van dien name, mitsgaders ook beede zijne
vrome broeders Walram en Boudwin, daar de
gravinne Isabella van Vlaanderen ende van Namen
de zustere of was, zoo elders genoeg vermaand elide
verklaarst staat. »
WOENSDAG, 5, Sint Bonifacius, Martelaar, Apostel van Duitschland, Aertbisschop van Maintz,
stichter en tweede Patroon van Onze Lieve Vrouwe
kerke, te Brugge.
Bonifacius wierd, omtrent het jaar 680, te
Kirton, in Engeland geboren, en kreeg in 't heilig
Doopsel den name van Winfrid. Al vroeg trok hij 't
patershabijt aan, wierd priester, als hij dertig jaar
cud was, en, te Roomen zijnde, ontving hij, op 30
November 723, de bisschoppelijke wijdinge, uit
handen van Paus Gregorius II, die zijnen doopname
veranderde in Bonifacius, en hem naar Duitschland
zond, om 't waar geloove aan de heidensche volkeren
te verkondigen. Bonifacius gelukte zoo wel in zijne
zendinge, dat hij, in twintig jaar tijds, honderd duist
heidenen bekeerde. Ondertusschen zond Paus Gregorius III hem het gallium of den aartsbisschoppelijken mantel, — Leest het 1 ste jaar, bladz. 58, — hij gaf
hem ter zelver tijde de weerdigheid van Aartsbisschop en primaat van geheel Duitschland, met
voile macht van overal, waar hij 't noodig oordeelen
zou, nieuwe bisdommen op te rechten.
Tot den jare 751, was Bonifacius aartsbisschop
geweest zonder vasten stoel ; maar Paus Zacharias
verhief alsdan 't bisdom van Maintz tot aartsbisdom,
en stelde 't onder 't bestier van den vromen zendeling. Bonifacius had te veel ijver om hem met de
toevertrouwde kudde alleen bezig te houden; ook en
duurde 't niet Lange of, gebruik makende van de macht
die hem door den Paus vergund was, te weten zijnen
opvolger te kiezen, bestemde hij hiertoe Sint Lullus,
voordezen meunik der abdije van Malmesbury, en
zalfde hem aartsbisschop van Maintz, in 't jaar 754.
Van zijnen stoel ontslegen, begon Bonifacius

weOrom als missionnaris rond te reizen, en wanneer
hij nu 75 jaar oud geworden was, zoo ondernam hij
zijne laatste zendinge in Vriesland. Op korten tijd,
bekeerde en doopte hij daar bij duizenden afgodisten,
en stelde dag en plaatse om hun 't heilig Vormsel te
bedienen, te weten - op den boord van eene kleene
riviere, niet verre van Dockum. Ten gezeiden dage,
5 junij 755, zap; men, van 's morgens vroeg, bij de
riviere eene bende gewapende heidenen toekomen,
die op Sint Bonifacius vielen, van als ze hem zagen, en
hem dood sloegen, met twee-en-vijftig van zijne
gezellen, waaronder eon bisschop, Sint Cohan, die
in 't roomsch Martelaarsboek genoemd is, en drie
priesters, drie leviten, vier meuniken en een-enveertig wereldlijken. 't Lichaam van sint Bonifacius
wierd achtervolgens vervoerd naar Utrecht en naar
Maintz, en eindelijk door sint Lullus begraven in de
abdije van Fulda, waar God zijnen dienaar verheerlijkte met menigvuldige mirakelen.
Maar wat gemeens heeft sint Bonifacius met de
stad Brugge, zult gij zeggen, en namentlijk met Onze
Lieve Vrouw kerke?
Gij moot weten, die heilige man, niet te vreden
met het woord Gods aan Duitschers en Hollanders te
pre6ken, bezocht daarbij nog de omliggende Landon,
om de inwooiiders ervan te bekeeren of in 't christen
geloove te versterken, en zoo is 't dat hij waarschijnelijk uit Antwerpen, ook naar Brugge kwam, omtrent
't jaar 745'. Ruim honderd jaar te vooren, waren de
Bruggelingen door sint Amand en sint Eloy bekeerd
geweest. Sint Eloy had te Brugge, zoo men verhaalt,
drie kapellen gesticht of helpen stichten : eene Onze
Lieve Vrouwe kapelle, op den Burg, die bij latere
tijden, onder den name van Sint Donaas, Collegiale
en Kathedrale geworden is; eene andere, ter eere van
Onze Lieve Vrouwe en van Sint Wulfrain, Bisschop
van Sens, op de zelve plaatse waar nu de Kathedrale
van Sint Salvatore staat; en eene derde, ter eere van
Sint Amand, in 't huis waar die heilige missionnaris
gewoond hadde, — leest het 2d e jaar bladz. 76. —Binst
zijn verblijf te Brugge, deed Sint Bonifacius ook eene
kapelle bouwen, en 't is aan die kapelle dat de
tegenwoordige prochiekerke, voortijds Collegiale,
van Onze Lieve Vrouwe haren oorsprong te wijten
heeft. Zij wierd gesticht onder de aanroepinge van
Maria, op eenen grond afhangende van de heerlijkheid van Sijsseele, en, ze onderscheidende van de
andere kapellen van Brugge, die den zelven name
droegen, zoo hiet men ze : Onze Lieve Vrouwe ter
Reyen, omdat zij bij de Roya of Reye gelegen was.
't Is die •rieviere de Roya of Reye 2 , nu op veel
• Anderen zeggen in 724.
• Roya, Reye, Rhyn, Rhodanus, RhOne, Leye, Lee zijn
al zooveel namen die eertijds Beene eigen namen en waren
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plaatsen vergeven, overwelfd of toegeslijkt, die
eigentlijk de moeder is van Brugge. Van Sint Michiels
loopt zij ten Damme en zeewaard; 't was Tangs die
riviere dat onze eerste schepen voeren, 't was over
die riviere dat onze eerste groote straten liepen, en
daar waar schipper en voerrnan gemakkelijkst malkaar overzetten, waar zij eetware kochten en koopware wisselden, waar zij rustten en speelden te
samen, daar wierd het Brugge. In barbaarsche tijden
bij eene riviere wonen was voordeelig voor iedereen,
met al drie kanten een gracht te delve') zat men
condom in water, men kon lams het water of en toe,
turf, hoot, spijze en drank halen, bij nachte
zonder gedruis; 't en is dan niet te verwonderen,
dat, om zuidwaards te beginnen, al onze oude
gestichten op de Reye staan; 't begijnhof bijvoorbeeld
is door de Reye omsloten ; Sint Jans hopsitaal, eertijds
het wijnoctroi en het stapelhuis van de Brugsche
scheepvaart, zoo de oude ziekezale het uitgeeft, lift
noodzakelijk aan de Reye; eensgelijks het gruuthuis,
waar de tol gelicht wierd op de graanschepen, men
ring wel peizen dat Sint Bonifacius ook zijn kapelleken gezet heeft waar hij meest y olk verwachtte.
Den Eeckhoute, 's graven warande, waar men ook al
de Reye rond gedolven liadde, en alzoo den dijver
gemaakt, de oude burg, nu oudenburg strate, en de
nieuwe burg, met 's graven kapelle, nu ' t heilig Blood,
en 's graven stee p , en de breidel strate — rue du
pont eigentlijk, niet rue de la bride noch rue Breijdel,
—Sint Donaas, stadshalle, waterhalle, poorters loge,
weeghuis eriz. 't staat al nog bij die oude moeder
Reye. Verder lagen ook de gewezen Canners bij de
oude Blankaarts brugge, op de Reye, en Jacques de
Chatillon, die den tol pachtte op de scheepvaart in
zijn kasteel, bij 's heeren Snaggaarts brugge, heeft
het daar zoo zachtjes aan boord geleid met zijnen
tol, dat men nog de snakkers brugge zegt ter zijner
eeren, ofschoon zijn huis, het klooster van Sarepta
geweest, nu eene weverije zij, Sarepta genaamd nu
scads eigendom. Het laatste datwij aan de Reye vinden
wonen is Onze Lieve Vrouwe van de potterije.
maar enkelijk beteekenden waterloop; men zegt nu nog in
Vlaanderen, bijvoorbeeld : bij Stunt eene geheele leie, of eene
geheele reie, en to Brugge, bijv : 't Loopt een reitje achter
mijn huis.
2 Over de Reye in 't breidel straatje lag eertijds de zoo
gezeide breidel brugge of de brugge met den breidel; een
breidel is een muur -van weerkanten over eene brugge, te
middenwaard nauwer toeloopende, en belettende in 't water
te rijden of te vallen. Op de breidels van de Vlaming- en de
Augustinen brugge zijn nog stee pen banken zichtbaar waar
lieden van buiten kwamen zitten wachten om recht gedaan
te zijn van zekere brugsche deelmannen. De twee zijstukken
en het mondstuk van eenen peerdenbreidel kunnen, door
hunne gedaante, de reden zijn deter benaminge, die oud is
en heden nog in zwang, onder andere ter prochie Loo.

't Begin en 't chide, zoo men ziet, is christelijke liefdadigheid : de begijntjes in hun hof ter wijngaarde,
en de nunnekes van 't acme lieden gasthuis ter potterije.
Men vertelt dat Sinte Walburge medekwam met
Sint Bonifacius haren oom, en dat zij alhier to Brugge
ook eene kapelle bouwde, die de prochiekerke -van
Sinte Walburge geworden is.
Reeds van in 't jaar 1124, kreegen de kaneuniken van Onze Lieve Vrouwe, uit handen van
Godebald, Bisschop van Utrecht, wiens gebied zij
onderhoorig waren, een deelken der reliquien van
Sint 13onifacius, en 't is waarschijnelijk ter dier
gelegentheid, dat 't kapitel en de prochianen van
van Onze Lieve Vrouw hem tot tweeden patroon van
hunne kerke verkozen hebben. Twee honderd par
later, in 1324, vroegen de kaneuniken nieuwe
reliquien van Sint Bonifacius aan den abt van Fulda,
die hun verzoek volgeern toestond en daarbij nog
eenige overblijfsels voegde van Sint Loban, als ook
Sint Marius en Sint Cyrobaldus, alle diij martelaars
en medegezellen van dozen nianhaftigen geloofsbelijder.
De reliquien van Sint Bonifacius door den abt

van Fulda geschonken, heeft men standvastiglijk tot
nu toe bewaard in Onze Lieve Vrouw kerke, alwaar
zij reeds zes keeren plechtiglijk onderzocht en echt
bevonden geweest zijn.

De eerste solemnele onderzoekinge wierd gedaan, op 10 Maarte 1471, door Wilhelm Vivar,

Bisschop van Sarepta en Suffragaan of hulpbisschop
van Doornijk, -ter presentie van de weleerweerde

abten van Oudenburg, Sint-Andries, Ter Doest, den
Eeckhoute en Zoetendale, en van meer andere aanzienelijke persoonen, zoo geestelijke als wereldlijke.
Ruin honderd jaar later, te weten op 4 Junij
1585, achter den Geuzentijd wierd doze onderzoekinge herhaald door Remigius Driutius, tweeden
Bisschop van Brugge, die 't jaar to vooren, op 15
Julij, de kerke van Onze Lieve Vrouwe door de
Geuzen onteerd, « met groote blijdschap elide reverentie » herwijd hadde. — Leest 2 e jaar, bl. 194.
Op 4 Junij 1624, onderzocht Dionysius Christophori, zesde Bisschop . van Brugge die kostelijke
reliquien voor do derde maal, en op 16 April 1679,
wierd gezeide ceremonie herhaald door Franciscus
De Baillencourt, elfsten Bisschop van Brugge, OM
de vierige begeerte en groote devotie to voldoen van
den Hertog van Norfolk, die wenschte do reliquien
van Sint Banifacius, eon' der patroonen van Engeland, van bij to mogen zien. Uit Engeland gevlucht
om de vervolginge te ontgaan, die aldaar tegen de
katholiken woedde, was die hoogedele heer cone
schuilplaatse to Brugge komen zoeken.
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De vijfde onderzoekinge wierd gepleegd den 5
Junij 1755, door Johannes Robertus Calmo, — Leest
het l e jaar, bladz. 384, — zestiensten Bisschop van
Brugge, ten bij.wezen der abten van Sint-Andries,
Drongen, den Eeckhoute en Oudenburg, en onder
eenen onzeggelijken toeloop van menschen. Eindelijk
en ten laatsten, geschiedde 't zesde onderzoek der
reliquien van Sint Bonifacius en zijne medegezellen,
op 10 Augusti 1856, wezende een zondag, Welke
ceremonie verricht wierd door wijlend Zijne Hoogweerdigheid Johannes Baptista Malou, negentiensten
Bisschop van Brugge, omringd van zijn kapitel, van
de heeren kerk- en dischmeesters, benevens vele
geestelijken en eene onbeschrijvelijke menigte yolks.
Die plechtigheid begon 's namiddags, orntrent den 4
uren, op een verhoog voor den choor. Als Zijne
Hoogweerdigheid de rijve ontzegeld hadde, wierden
al de reliquien die er in berustende waren, als ook
de bewijsstukken uitgenomen, en een voor een aan
't volk getoogd.
Bij 'topenen van de rijve, vond men er een groot
zijstuk in van den schedel, twee ribben, en bijna
geheel 't schenebeen van Sint Bonifacius, met eenige
stukskens van zijne kleeren; een kakebeen en eenige
tanden van den heiligen Bisschop Sint Eoban; gelijke
reliquie van Sint Illarius, meunik, met verscheidene
andere gebeenderen, zoo als 't opperste armbeen, de
schenepijpe, de hiele, den nekwervel en eenen land
van Sint Cyrobaldus, diaken, alle drie martelaars en
medegezellen van Sint Bonifacius.
Wanneer zijne Hoogweerdigheid al die reliquien, en nog verschillige andere die er bij waren,
nauwkeurig hadde nagezien, legde hij ze eerbiediglijk, te samen met 't verslag van zijne onderzoekinge,
in een nieuw houten kasken, al binnen in zijde bekleed, 't Welk hij met zijnen bisschoppelijken zegel
zorgvuldig toesloot, en dat daarna processiewijs, in
eene kostbare zilveren rijve geplaatst, 4 Tangs de
noordbeuke naar den choor weergedregen wierd.
Hierop volgde eene aansprake van zijne Hoogweer_
digheid en 't bisschoppelijk Lof.
Op den volgenden Vrijdag, feestdag van Onze
Lieve Vrouwe Hemelvaart, ging er uit gemelde kerke, 's achternoens ten 5 uren, eene allerschoonste
processie, waarin zijne Hoogweerdigheid 't Allerhei_
ligste droeg. De rijve van Sint Bonifacius kwam er
te voorschijn, en een prachtige stoet bracht wonder
bij tot het opheideren can doze plechtigheid. Men
I Deze rijve wierd gemaakt te Brugge, door Melchior
Blootackere, ter gelegentheid van de derde onderzoekinge
der reliquien van Sint Bonifacius. in 1624. Zij koste boven
de 633 ponden grooten, en wierd betaald met de aalmoesen,
ten dien einde ingezameld door de zorge van den Proost
Gaspar De la Torre, van 't kapitel en de kerkmeesters van
Onze Lieve Vrouwe.

zag er namentlijk Sint Bonifacius aan 't hof van Ina,
koning van de Westsaksen ; Karloman, Sellout van
Austrasien, die getroffen door de predicatien van den
heiligen martelaar, de wereld verzaakte en meunik
wierd in de abdije van Monte-Cassino, alsook Pipinus, hertog van Neustrien, zijn broeder en opvolger,
welken Bonifacius, op 't aanraden van Paus Zacharias, koning zalfde ; Poppo, koning van Vriesland,
door den zelven missionnaris bekeerd, benevens een
groot petal engelen en maagden en eene groupe
edelknapen, die de wapenschilden droegen van de
verschillige steden waar Bonifacius 't Evangelie
preekte. De processie trok door de Mariastrate, 't oud
Beenhuis of de Simon Stevinsplaatse, de Steenstrate,
de Wollestrate, Oudenburg, de Nieuwstrate, den
Dijver, de Eeckhoutstrate, den Nieuwen Gentweg en
de Ankerplaatse, keerende van daar terug naar de
kerke; 't was 't schoonste weder van de wereld, en
alle huizen waren ten prachtigsten mogelijk versierd.
's Zondags daarna, 17 Augusti, deed Zijne
Hoogweerdigheid 't solemneel lof, en zong den Te
Delon, sluitende aldus de elfhonderdjarige jubelfeeste, gevierd ter eere van Sint Bonifacius.
In 't jaar 14'72 oaf Lodewijk van Brugge heere
van Gruuthuise aan Onze Lieve Vrouw kerke verscheiden kostelijke tapiten, 't Leven en de martelie
voorenstellende van Sint Bonifacius, en die moesten
dienen om in den choor te hanger, op de bijzonderste
feestdagen van 't jaar, zoo men nu nog pleegt in Sint
Salvators. De tapiten van Sint Bonifacius en komen
voor den Jag niet meer, waarschijnelijk zullen zij in
geuzen- of andere kerkdieven harden gebleven zijn.
Boven de sacristie deure van Onze Lieve Vrouwq
staat er een schoon groot verguld beeld van Sint
Bonifacius, met miter en ander bisschops ornaat,
benevens, in de slinkere hand, het aartsbisschoppelijk
kruis; in de rechtere hand houdt het beeld een open
Evangelie boek met eenen dolk door den rugge, beteekenende waarschijnelijk : Martelaar voor 't heilig
Evangelie.
DONDERDAG, 6. Sint Norbert, bisschop van Maagdeburg, en stichter van Premonstreit, 1134.
VRIJDAG, 7.
ZATERDAG, 8.
••••■• ■■

VAN 'T HEILIG HERTE

't Was in 't jaar 1791, binst den loop van de
maand Januarij, dat « de eerweerde religieusen
capucinessen van Brugge Cornelis de Moor, den
boekdrukker uit den name Jesus, verzochten hun een
boeksken te willen drukken, waar van de titel luidt
als volt
P

« Revels en oefeningen van devotie voor het
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broederschap van de Aenbiddinge van het allerheyligste
herte van Onzen Heere Jesus Christus, by de eerweerdige Religieusen Capucinerssen. Tot Brugge, By
Cornelis de Moor, Boekdrukker.

In dit boeksken staat de vertalinge eener bulle
afgedrukt, van Paus Clemens den XI, gegeven tot
Roomen, bij den heiligen Petals, onder den ring des
visschers, den 28 April 1707, in het zevenste jaar
onzes Pausdoms, zegt zijne Heiligheid, bij welker
bulle de instellinge erkend en met aflaten verrijkt
wordtivan eene confrerie ofte confraterniteit onder den
titel van het Heilig Herte Onzes Heeren Jesu Christi.

Twee-en-dertig jaar was het Coen sedert de
verschijninge Onzes Heeren gebenedijd aan de
gelukzalige Margarita Maria, te Paray-le-Monial in
't bisdom van Autun, in Vrankrijk, en de capucinessen, die eerst in 1644, en wederom in 4652 uit
Borburg in Fransch Vlaanderen waar 't order eerst
gesticht wierd, naar Brugge gekomen waren, onderhielden zeker zusterlijke gemeenschap met de fransche kloosters waar de devotie tot het heilig Herte, in
4675, begon bekend te zijn. Die capucinessen van
Borburg hadden eerst gewoond omtrent de Jerusalemkerke te Brugge, waar de frame menschen ze
onderhielden, en van waar ze genoodzaakt waren
eenen tweeden keer weOr naar Borburg te trekken,
om gebreks wille, en gelijk ware Franciscus dochterkens. In 1699 zijn ze recht over de knechtjes
steêschole, gezeid de Bogaarden schole, gaan vsronen,
en daar heeft men hun, met toelatinge en goedvinden
dit maal van den bisschop, in 1701 een klooster uit
den gronde nieuw gebouwd, en in eigendom overgeleverd. Ze bleeven daar 82 jaar ongestoord en in
vrede leven, te weten tot in 1783, dat is Joseph den
tweedens, of 's keizer-kosters tijd, zoo men zegt.
't Is binnen dies tijd van vrede en op die
plaatse, die nu 't roo- senses- of redemptoristinenklooster geworden is, dat te Brugge de devotie tot
het heilig Herte allereerst is binnengekomen, en wel
namelijk door de capucineskes, op den 1 October
1707, zoo zij getuigen in hun boeksken.
4 Vele heiligen, » zeggen zij, q hebben eene
teère devotie gehad tot het heilig Herte van Onzen
Zaligmaker, gelijk wij zien in den heiligen Franciscus i , Bernardus, Clara, Gertrudis, Mechtildis en
andere, maar het schijnt dat de genadige God deze
devotie bezonderlijk nu wilt verwekken en verbreiden, in deze letste tijden, omdat, den ijver en de liefde van de geloovigen nu zeer verflauwd zijnde, door
deze devotie meer zoude verwekt en ontsteken worden in de herten der geloovigen.
« Hierom zien wij dat van over weinige jaren2,
, Hoe zij hunnen vader voorenaan stellen I
2 32 jaren.
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sedert dat zekere religieuse van een heilig leven, van
het order van de visitatie van Onze Lieve Vrouwe g,
hiervan ontvangen hebbende eene revelatie, deze
devotie begonst heeft, in Vrankryk, die zelve in
korten tijd met grooten voortgang in verscheide
andere Landes en steden aangenomen is geworden.
a Dit is de reden dat de religieusen capucinessen
binnen Brugge, om deze devotie te verspreiden en
meer en meer te verheffen, hebben goed gevonden
een .broederschap ofte vergaderinge in te stellen, in
hunne kerke, tot de aanbiddinge van het heilig Herte
van onzen Heere Jesus Christus, en hetzelve verzocht
aan zijne heiligheid Clemens xi, die hun godvruchtig
verzoek heeft toegestaan, zoo blijkt in de bulle daarvan, bij date 18 April 4707. Al Welke bulle hebben
geapprobeerd Mijnheeren de vicarissen van 't openstaande van bisdom Brugge, den 1 October 1707.
4 Daarom, » zoo zeggen verders onze capucineskens, « wordt een iegelijk uit der herten in het ingewand van de liefde Jesu Christi genood tot deze
heilige en devote vergaderinge van de aanbiddinge
van het Herte Jesu Christi, hun verzekerende dat zij
hierdoor gratien en benediction zullen verkrijgen,
voor bun zelven en hunne families, want dat goddelijk Herte is de fonteine van alle good, van alle liefde
en van alle gratien. »
Maar Joseph de tweede kwam, en met zijn
decreet van 17 Maarte 4783 deed hij de nunnekens
uit hun huis en erve zetten. Doch, was dit jaar hun
droevig, hoe zeer en was het jaar 1790, en de onwentelinge hun niet voldoende, door de herstellinge van
hun klooster! Dit geluk en duurde nogtans niet
lange, want de fransche heirscharen, hun meester
gemaakt hebbende van dit land, heeft de fransche
republique, door een besluit, hen andermaal, den 26
November 1796, met geweld en gewapender hand
op strate gedreven, hun klooster daarna, met de
kerke en de meègaande erve, verkoopende aan twee
vermaarde vlaamsche Jacobins dozer stad Brugge,
, hetwelke zij voor het meeste deel
M...... en C
verwoest, afgebroken ende woonsteden erop gesteld
hebben, zoo dat het met deze veranderinge bijna
niet meer kennelijk en is. Doze nunnekens Jan, ware
voorbeelden van verduldigheid en standvastigheid,
en weerde navolgerigen van de gelukzalige Margarita
Maria, hebben een huis gehuurd in de zilver strate,
toebehoorende aan den Heer canonik van Biesbrouck,
alwaar zij hun verzameld hebben en gebleven zijn,
niet uitgaande als om hunne katholike plichten te
onderhouden, ende alleenelijk in de naastgelegen
kerke van Onze Lieve Vrouwe, zoo lange als de dienst
zonder stooringe, door de ware geestelijken, aldaar
verricht wierd. In het jaar 4800 verlieten zij hunne
3 De gelukzalige Margarita Maria.
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eerste woninge en traden in eene andere staande in
de hoedemakers strate, achter de Augustinen. In het
beginsel van 't jaar 1806 zijn zij overgegaan in de
refugie ofte schuilhuis van de abdije van Sint Andries,
staande over de vrijdag mart, ten inkomen aan de
noordzijde van de Bouverije strate, waar zij sedert
dien gebleven zijn, en God gene 't, mogen blijven
nog lange jaren, tot spijt van die 't benijdt!
Zoo 't heilig herte was te Brugge vereerd 32 jaar
na Margarita Maria's tijd, en 58 jaar vooraleer Paus
Clemens mil den feestdag .van 't heilig Herte toegestaan heeft, te weten in 4765. 't Jaar daarna gaf
wijlend onze edelmoedige en groothertige bisschop
Calm toelatinge aan de Engelschen die te Brugge
verbleeven van ook hunne confrerie te hebben in de
capelle van 't Engelsch collegie der paters Jesuiten,
alsdan bestaande waar de doofstomme schole nu
moet verhuizen, om 't gebouw tot wereldlijke bestemminge weir te laten overgaan.
In 1814, op Onze Lieve Vrouwendag van 't
heilig Herte, 31 Mei, stelde pastor van Wymelbeke
van Sint Gillis, die pastor van de Potterije gestorven
is, de derde brugsche confrerie van 't heilig herte in,
te Sint Gillis, en de die alleene bestaat nog.
Toen was er een keer een kleen kind, dat zeker
nu nog leeft, maar dat toen nog Beene mevrouw de
gravinne Angela de P..... en was, in een nonnenklooster in Vrankrijk, en dat kind en mocht Been
enfant de Marie worden, of zoo men hier zest, congreganiste. Wat doet het? Als de andere gedaan hadden met de Onze Lieve Vrouwen maand, zoo begon
het het Herte Onzes Heeren te vieren, gedurende de
geheele maand Junij, binst de welke meest de feestdag valt van 't heilig Herte, en dat al om te mogen
kind van Maria worden. 't Ging naar Jesus om bij
Maria te geraken, zoo gij ziet. Hewel, dat kwam aan
de ooren van den Aartsbisschop van Parijs den
hoogweerdigen heer de Quelen, en 't was hij die in
4834, de maand Junij eerst of liever tweedst instelde
als de rnaand van 't heilig Herte.
Op den 23 Augusti 1856, 181 jaar na de verschijninge aan de zalige Margarita Maria, 149 jaar
na de instellinge van de eerste confrerie van 't Heilig
Herte te Brugge, wierd door cardinal Patrizzi de
feestdag van 't heilig Herte algemeen verplichtend
gemaakt voor de gansche katholike kerke, en de
last van de gelukzalige Margarita Maria, het arm
ootmoedig kloosterdochterken, was nu volbracht.
De maand van 't heilig Herte wierd eerst plechtiglijk geopend in de kerke van Sint Gillis te Brugge,
op verzoek van den ijverachtigen en eerweerden heer,
nu caneunik, pastor en deken F. Van Coillie, door
wijlend Zijne Hoogweerdigheid Johannes Baptista
Malou, wiens ziele God gedinke !

Het schijnt dat Maria Margarita in de oogen van
de menschen zelve den loon der ootmoedigheid en
van heur volbrachte werk moest ontvangen, immers
op den 30 Maarte 4824 wierd ze door Paus Leo xi'
eerbiedweerdig verklaard; op den 18 September
stelde ze Pius ix, dien God nog lange moge sparen,
onder 't getal der gelukzalige Maagden; en 't en is
geenszins te betwijfelen of de hoogste trap van
heiligverklaardheid en vereeringe staat haar in korte
tijden te beklimmen.
De reliquien van de gelukzalige rusten in 't
klooster van de Visitatie, te Paray-le-Monial, in eene
prachtige zilver vergulde rijve, op de wijze van Sint
Leo's in 't groot Seminarie te Brugge. Die rijve, kostelijk als zij is, ofschoon de gelukzalige maagd nog al
te onweerdig, is ganschelijk betaald geweest door
godvruchtige almoesen uit ons land, en onder de
heilige, als een bedde, liggen de papieren bewaard,
menig in getal, waarop de namen geschreven staan
van al die in 't bekostigen van dit juweel meOgedaan
hebben. De eerweerde moeder overste van Paray-leMonial zond in 1865, eene reliquie van de gelukzalige
naar Sint Gillis te Brugge, alwaar zij, den eersten
vrijdag van iedere maand, alsook binst geheel de
maand Junij, uitgesteld en vereerd wordt, in een
prachtig zeinsel, op de wijze van het zeinsel van 't
heilig Bloed. De feestdag van Margarita Maria is de
17 October, en hare Misse wordt alle jare gezongen
in Sint Gillis, bij toelatinge van Zijne Heiligheid, in
daten 16 Maarte 1865, op den eersten Zondag na
Wen feestdag.
Daar zijt gij nu, lezer of lezeresse, ten vollen
onderricht nopens de devotie tot het Heilig Herte,
voor zoo vele die Brugge bijzonderlijk aangaat;
mode hetgene in de moederstad van Vlaanderen gedaan is navolging vinden tot op de kleenste gehuchten van 't land, dat is de wensch van die dit schreef, op
den feestdag van Onze Lieve Vrouwe van 't heilig
Herte, den'31 Mei 1867.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE CROCODILE

De Oosterlanden komen ons vooren als of het
daar de hemel op der aarden ware en een snort van
paradijs. 't Paradijs, ja, kan daar geweest zijn, wie
weet, maar t' en is nu niet. Bij al de aantrekkelijkheden
van de altijd groene, altijd bloeiende kruid- en plantscheppinge, in de Oosterlanden zijn er daar, de
menschen uit gelaten, afschuwelijkheden, waarover
wij God te darken hebben dat ze hier niet en zijn.
De brandwind, de Mosquito of straalvliege, de
sprinkhanenlegers, die een zaaite afeten, ja de pelen
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van de boomer knagen gelijk afgebrand, Leeuwen,
Tigers, en ander wild gedierte, en tot in het water
toe de afgrijzelijkste Crocodeilos of Crocodilie.
Zoodanig is de schrik van dit twmtig voet lange waterdier, dat de -verkleende gedaante er van, aanschouwd in het weerloos hagedisken ors al vreezen
doet en spreken van venijn en straal, waar in 't geheele zulks niet te vreezen en is. Maar de crocodil,
dat is de ware waternekker van de warme larder,
waar ooze gedroomde waternekkers, hoe weed men
ze ook verbeeldt, niet aan en kunnen.
Wat zoudt gij denken, zoo genomen dat gij,
verhit en 't ender asem, eens u gingt afspoelen in
het zoele water van den Nijlstroom, en dat gij u al
met eenen keer omringd zaagt van twintig, dertig
van die monsters, die beurlen gelijk stiers, dat men
't eene mile verre hoort, die eenen mond hebben,

215

wat zegge ik, eenen mond, eenen gaap, eenen afgrond
van eene kele, afgezet met tanden waaronder alles
breken moet. Hoe zou 't u om het herte zijn wanneer
gij, zelfs gewapend ik nerve 't *alzoo, met bijle of
revolver, het lood en 't schepste staal zaagt afbotsen
en blonk slaan op het beenen roklijf dat de crocodile
omringt, bezonderlijk op zijnen rugge? Gij zoudt u
verloren geven, en ware 't niet van een mirakel van
Gods tusschenkomste of eene wonderheid van menschelijk verstand en koelbloedigheid, 't anderdage
lag UNY lichaam zielloos fevers onder die prachtige
waterplanten en stroomlelien te bederven en diende
zelf in den uiterste slaat van verrottinge voor dagelijks morgenmaal van Bien menschenvijand de crocodile.

Dat was, peist loch! een van de afgoden van
Egyptenland en tot daar ging de dwaasheid en boos-
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heid van de menschen dat zij wel weerd was inderdaad van door znlke gedierte beloerd en tot spijze
0-ezocht diende te worden.
b
Men vindt de crocodilen in Africa en in America.
De Missisipi-riviere is er zeer gevaarlijk van gemaakt,
en men ziet ze daar maar al te dikwijls uit het water
opspringen, den gevangen visch het water afschudden en uit hunne muile, hem inslikken, Groot of
kleen, zonder ooit de moeite te doen van kuwen of
knabbelen, en dan weer onder gaan, en liggen
luisteren onder de vervaarlijke stilte der diepgrondige
wateren.
Die crocodilen heet men Cainzaas of Alliegators.
De Crocodile legt eieren, en legt eieren in lagen

van 60, 70 in eenen broed, die, ware 't niet dat de
ouders zoo wreed zijn van dikwijls zelf hun kroost
to verslinden, gekipt of ongekipt, in korten tijd den
mensch zouden uitsluiten van 't gebied der wateren.
Het schijnt dat de vreede crocodile zelve door
de menschen tembaar is, ten minsten vertellen Herodotus en Strabo wonderlijke dingen van crocodilen,
die in afgodisten tempels in groote waterkommen
lagen, en dagelijks gespijsd wierden van daartoe
aangestelde tempeldienaars. Op het geroep of gefluit
van den afgodenpape kw am het monster te voorschijn, en liet zijne muile vol koeke of andere kostelijke eetware stopper.
Daar moeten afgrijzelijke groote beesten van 't

ROND DEN HEERD

216

crocodilenslach geleefd hebben voor den zondvloed

men vindt hunne versteende gebeenten nog hier en
daar; daar moeten er zelfs geweest zijn die van
weèrkanten tussche'n hunne pooten aanzijds een vlies
droegen, waarme6 zij vliegen konden en hunne vervaarlijke gedaante heen en weer in de lucht bewegen;
ook zijn er nog verkleende geslachten, die op
boomen leven, en, op gezeide wijze, gelijk vledermuizen, van boom tot boom springen of vliegen. De
crocodilen dragen onder de kele twee muscusklieren,
slacht zekere ratten, en daarbij komt dat zij, bij al
hunne aantrekkelijkh@den, nog de deze hebben van
abominabel te stinken, met oorlof zij 't gezeid.
Van zulke en andere muscadins, verlost ons
Heere !

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Al wat op aarden is wordt door 't getal beteekend;
Nogtans is Pl. 5. en 5. voor 3. gerekend :
En 6. en is maar 3., 8. wordt voor 4. aanzien,
Ja 3 maal 6. en is niet meer als 1 maal 19.
En 10. en is maar 5., ook sta ik heel verwonderd,
Dat ik met 30. kan betalen effen 100.
Want 100. is zooveel als 1000. in 't getal,
En 20. telt veel meer als 60. overal.
Ja 3 maal 40. is 12. en, telt eens recht ter degen,
Want 9. is maar 5., en 5. en 42. is 9,
En 3 maal 6. is 40., en 10 maal 6. is 11.
6. is zoovele als 3., en 4 maal 2. is 12.'
Die deze rekeninge gemaakt heeft moeste noom
zeggen tegen Ciske Pakketal.
.........
Verstaat een keen : gij moet verstaan, versta-je
me, met een verstandig verstand ; want vele willen
verstaan, en hun verstand is onverstandig om te
verstaan, en, versta-je me niet, zulke onverstandige
verstanden en kunnen niet verstaan 't gene met een
verstandig verstand moet verstaan worden. Daarom
moet gij verstaan dat er niets zoo verstandig en is
om te verstaan, als een verstandig verstand, wel verstaande al dat met een verstandig verstand moet
verstaan worden. Want wat is een verstandig verstand? Na mijn verstaan, een verstandig verstand is
een verstand dat verstandig is om verstandelijk te
verstaan al dat verstaanbaar is, immers gij verstaat
wel, dat het eene verstand vele verstandiger is als
het andere verstand, maar ge moet wel verstaan, een
iegelijks verstand en is niet verstandig genoeg om
verstandelijk te verstaan al 't gene de allerverstandigste verstanden zelve veel verstand kost om verstandelijk verstaan te worden. Versta-je 't nu?
, Zegt twe/f.

a Zooveel hoofden zooveel zinnen, tot capita tot
senses! »

't Was eigentlijk Ulenspiegel die dat zei, als hij
te Brugge op de mart eenen geheelen zak puiden uitschudde, en dat ze al waar hier waar daar sprongen,
buiten een, die bleef zitten, en die ook als zijn
gedacht deed.
........
Niet en weet
Niet en deert.
.........
Zulk een leven zulk een dood
Zulk een beeste zulk ne pool.
Reinier is met zijn stramme leden
Naar Akens baden toegereden;
Daar heeft hij geld en zeal en peerd
In aller vroolijkheid verteerd.
Ziet, wat de wateren vermogen
Hij is te peerd naar 't bad getogen
En op zijn voeten weèrgekeerd.
HUYGBENS.

Auferes.

Moest Gij 't Heelal Uw geest ontrekken,
0 God! 't zou al te niete gaan
In 't stof, waaruit Gij 't wist te trekken,
Om 't al te geven een bestaan.
Emittes.

Zendt uwen Geest; en op zal 't dagen,
Bij 't woord bezield met scheppingskracht;
Als 't onweOr dat bij sombre dagen
Ontstaat met ongetemde macht.
M.

Kijs kijs kandelare,
'k Wil dat Djoske g'hangen ware,
Aan nen drooge' mispelare;
Mispelare uit den dijke
Maakte Djoske rijke,
Djoske was zoo een rijk man,
Dat de keunings dochter kwam;
De keunings dochter is nu al dood,
Djoske gaat al om zijn brood,
Van de een ste p na' de andere,
Met zijnen gelapten pandere.
Als Djoske te Bethlehem kwam
't Kappelletje was gesloten,
Djoske pakte zijnen rechter voet,
En 't stampte 't kappeltjen open
Al de schaaptjes riepen
Ani avoo! avi avoo!

Wij slapen al in 't stroo !
KINDERDEUNTJE.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Steendrukkers, Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 28

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 9. Cinxen, Spiritus Domini Zondag. —
Leest het 1 e jaar, bladz. 195. — 't Evangelie luidt
als volgt : t In dien tijde heeft Jesus gezeid tot zijne
discipelen : Zoo wie mij lief heeft zal mijn woord
houden, ende mijn Vader zal hem lief hebben, ende
wij zullen tot hem komen, ende woninge bij hem
maken. Wie mij niet lief en heeft die en houdt mijne
woorden niet. Ende 't woord dat gij gehoord hebt en
is 't mijne niet, maar des genes die mij gezonden
heeft, des Vaders. Bit hebbe ik tot ulieden gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de heilige
Geest, den welken de Vader in mijnen name zenden
zal, die zal 't u al leeren, ende zal 't u al ingeven, al
vat ik u gezeid hebbe. Ik late ulieden vrede, ik geve
ulieden mijnen vrede. Niet gelijk de wereld geeft
geve ik u. En laat uw herte niet ontsteld worden ofte
vreezen. Gij hebt gehoord dat ik ulieden gezeid

8 JUNIJ 1867

hebbe : 1k ga ende kome tot u. Ware 't zake dat gij
mij lief hadt, gij zoudt u nog verblijden, omdat ik
tot den Vader ga, want de Vader is meerder als ik.
Ende nu heb ik 't u gezeid, eer dat 't geschiede,
opdat gij, als 't geschied is, moogt gelooven. Nu
voortaan en zal ik niet veel met u spreken, want de
prince der wereld komt, ende in mij en heeft hij niet,
maar, opdat de wereld kenne dat ik den vader lief
hebbe; ende gelijk mij de vader geboden heeft, zoo
doe ik. D
Komt heilig Geest, mijn hert bestraalt,
En in mijn dorre ziele daalt,
Gelijk men u op Cinxendag
Op al de Apostelen dalen zap.
Verdrijft daaruit der zonden schuld
En met uw gratie mij vervult;
Stort mij de gaaf van bidden in,
Maakt dat ik brande in uwe min,
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Geeft mij dat ik hier leve in deugd,
Gelukkig sterve, en, in de vreugd
Des Hernels, uwe majesteit
Mai schouwen in alle eeuwigheid ! Amen.
DP, Heilig Geest strate, te Brugge, waar 't HeiligGeesthuis placht te staan, is een denkmaal of Monument van Onzer Lieven Vrouwen Boodschap, Ons
Heeren Incarnatie en 't mysterie van vandage; immers
't was daar dat eertijds de Heilig Geest nunnekens
woonden, of Conceptionisten, van 't order van Sint
Franciscus. Zij wierden, in 1578, door den Calvinist
Woutermans schandelijk ten hunnen huize aangerand en door hunnen priester met Coen uitval
verdedigd. Later trachtten zij overeen te komen met
de boozen, veranderden van woonste, om hun te
believen, begonnen meiskens op te voeden : al om
•niet; men stelde hun, zoo dat gaat, hunne goedheid
met kwaadheid betaald, en men dreef ze buiten,
door de openbare macht, op den 28 November 1796.
Zij bleeven ondertusschen kinders opvoeden, in
leeke kleedinge, en, onder hunne wettige overheid,
in eon groot huis wonen, in de Sint Jans strate,
palende toen aan de oude Sinte Walburgkerke, en
waar nu Burggrave de Nieulant wonachtig is.
Eer de Heilig Geest nunnekens van hun eigen
huis en erve scheidden lieten zij het volgende verbad of protest in harden van de geweldenaars

Jezus, Maria, Franciscus.
« Wij hebben sedert larger tijd in het huis
onzer instellinge gevoeld de oneindige zoete zalving
van den Heiligen Geest, die in de ontvangenis van
den Verlosser der wereld de maged Maria overlommerde. Ach ! dat wij nict en mogen verblijven in dit
huis! Heeft dan ons duister en streng ]even aan de
menschen konnen mishagen? Wij hebben ons verbonden aan de onderwijzing der jonge dochters, in
eene kostschole, die wij ten dien einde hebben
opgerecht, oprechtinge waaraan geheel het gemeente
heeft toegejuichd. Maar eilaas, onze religieuse beloften hebben het ongeluk te mishagen, omdat men
die tegenstrijdig gelooft aan de natuurlijke rechten
van den mensch. Maar welke zijn de rechten van
God? Heeft hij er dan scene meer te oefenen op de
N,vereld, die hij geschapen heeft? Zullen de stervelingen de verbindtenissen durven ontkennen die de
schepsels met hunnen Schepper hebben aangegaan?
Neer, men kan ons uit dit huis verdrijven, men kan
ons de eigendommen rooven die wij bekomen hebben
onder den schild der wetten, maar, noch het leven,
noch de dood, noch eenig schepsel en zal ons weten
of te rukken van onze beloften, noch ons scheiden
van de liefde Gods, die is in Jesus Christus, onzen
Heere.
4

« Aldus geprotesteerd jaar en dag als hieronder,
waarvan twee afschriften, het eene te overhandigen
in onzen uitgang aan den commissaire, am vervoegd
te worden bij 't proces verbal. Gedaan te Brugge in
het klooster der religieusen Conceptionisten, gezeid
Heilig Geest huis, den 28 November 1796. D
Volgen de handteekens.
De laatste Heilig Geest nunne was Anneke
Trotteyn, in 't klooster, zuster Coleta, overleden bij
de Zusters van Liefde, binnen Brugge, op den 6
Julij 983.
Vele treffelijke vrouwen van alien rang zijn nog
in 't leven die de Conceptionisten voor meesteressen
gehad hebben, order andere die mij de bovenstaande
inhchtingen gegeven heeft, en die daarvooren van
herten bedankt wordt.
Daar en zijn Been woorden die onder en meer
versleten zijn als de prononzina en de telwoorden;
onder de telwoorden zijn er verschillige waarvan
de heilige kerke hare christelijke benamingen gemaakt heeft, onder andere de name van 't getal 5.
Vijf maal tien dagen na de verrijzenisse is Christi
belofte eene waarheid geworden en de Heilige Geest
is nedergedaald over de apostelen, en de discipelen,
en Maria, die vergaderd zaten in de eerste christene
kerke, het ecenaculum, of de hooge eetzale, op den
berg Sion. De Grieken zeiden pempe of pente tegen 5,
en, zoo wij van vijf vifftig maken, zoo maakten zij
van dente pentecostes, vijftigste; dit hebben de Hollanders nagedaan en pinksteren gezeid. Ja maar
de latinen wisselen veelmaal de grieksche p in qu,
zoo maken zij van ?NI, qua, van pO, quo, en van penzpe
quinque, of kinke, of cince, cinq in 't fransch; dat
hebben wij ook nagemaakt en zoo zeggen wij Cincsen
of, met den dobbelen letter x, Cinxen, dat is de vijftigste dag. Bemerkt het wel dat vijf, en vijfiig ook
een is met pempe, en maar eene aangeasemde uitsprake voor pemptig of filinftig, zoo de duitschers
zeggen. Wat nu 't betrek zij tusschen penzpO , ik
zende, en pempe vijf, is mij even zoo moeielijk om
uitleggen als waarom men zegt tegen 1, enos, units,
een, dat is verdwijnende; tegen 2, duo, twee, dat is
bindende; tegen 3, treis, tres, drie, dat is bevende;
tegen 4, petora, tessera, quatuor, vier, dat is ?
enz. Dat zijn van de oudste en de diepste mysterien
van de taalkunde, op een dingen komt men tamelijk
wel overeen, 't is dat deka, decent, digitus, ...tip, tien,
teen, de singers bediedt, en dat men den zelfsten
name aan de vingers gegeven :heeft en aan 't getal
dat de gezamentlijke vingers uitmaken, waarop men,
natuurlijker wijze, eerst ende vooral, het tientallig
stelsel gemaakt heeft.

De dagen voor de verrijzenisse rekent en telt
men in 't latijn : septuagesima, sexagesima, quinqua-
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gesima, quadragesinia; de dagen na de verrijzenis
rekent men in 't grieksch: pentecostes; Paaschen zelve
heel men met eenen hebreeuwschen namen, pesah
of pascha, den doortocht, en zoo heeft men wederom

in de kerkelijke tale het mysterie van de drie wereldtalen, die hoven op het kruis stonden en die dagelijks
in de heilige Misse gebruikt worden, te weten
« Hebraic& c,rcece, et latine, hebreeuwsch, grieksch
en latijn. Die drie talen heeft Christus waarschijnelijk
gesproken, en zij komen overeen met de hebrecuwsche schekels, de grieksche talenten en de roomsehe
denarien, die bij de Joden in zwang waren.
In verschillige kerkrekeningen, onder andere
in die van Sint Gillis 1527-1528, vindt men bijvoorbeeld.
0 Item betaelt Sinxedaghe am eene duve ende
coorden.... v grooten. »
In • eel kerken is er boven den hoogchoor eene
groote ronde openinge in de saute, 't was om te
Cinxen die duive erdbor seder te laten, ook strooide
men roozen-of pioenebladeren, — ge weet hoe zij
vlammende tongen gelijken, — over de hoofden van
de geloovigen, order de Misse, en ik vermeene daaraan te molten toeschrijven dat men in zekere Dude
kerkekoeken, tusschen de bladeren, die gewijde
blombladjes nog bewaard vindt; daarom zeker is 't
ook dat de Pceonia officinalis alhier kerkrooze of
Cinxenrooze geheeten wordt.
Men houdt den eersten Cinxendag voor den
verjaardag van de eerste heilige Misse, die op dien
dag zou gedaan geweest zijn door Sint Pieter, den
eersten Pans en stadhouder Christi. « Aannemelijkst
is het gevoelen van cardinaal Bona, » zegt Benedict
XIV, » die zegt en voor zeker houdt dat de apostelen
uitstelden van Misse te does tot den Cinxen, wanneer
zij door den heiligen Geest Gods doordronken en
vervold zijn geweest; immers de, Dude wet bleef in
voegen tot aan Cinxendag, want, eerder en was de
nieuwe wet npg niet genoegzaam bekend gemaakt,
zoodanig dat, het priesterdom nog niet overgegaan
zijnde, de nieuwe priesterlijke offerande nog diende
te onderblijven. » 't Past wel dat op Cinxendag van
't jaar 1802, blijder memorie, de kerken weerom
opengingen, in ors land en in Vrankryk; en in
Sint Salvators deed men de eerste goddelijke diensten, die sedert 18 September 1797 onderbroken waren geweest, op cinxen, 6 Junij, over 64 jaar. Dat
vas 't ende van den beloken of besloten tijd.
MAANDAG, 16. Tweede Cinxendag 4867. De capucijntjes verlaten hun klooster, dragende het allerheiligste te Sint Gillis, en gaan waar hier waar daar,
tot der opbouwinge van hun nieuw klooster, ten
rijken Claren. Op den 5 Julij 4620 wares zij procesciewijs hun klooster aan de Vrijdagmart binnen geD
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gaan. — Leest des weer I . jaar, bladz. 344, 45, 46.
— De kruisvaarders, met Robrecht van Vlaanderen
en Godevaert van Boulgioen, zien voor de eerste
maal van verre Jerusalem staan, vallen op hunne
knien en kussen de g arde. 1099.
DUSENDAG, 11. Sinte Margarita van Schotland,
1093. — Op dozen dag zoo kwamen de kerstene
Princen ende edele:heeren voor de heilige stede van
Jerusalem liggen, ende Godevaart van Boulgioen
was de eerste die de stede beklam, met den grave
Robrecht van Vlaanderen.
Ende die edele grave Robrecht, als hij wederkeerde nit Syrien, te Vlaanderenwaard komende, hij
gekreeg 't lichaam van Sint Jooris, 't Welk hij gaf in
Aquitanensi ecclesia. Ende eens te eenen tijden, zoo
meende hij te Parijs te rijdene, ende komende bij
Dampierre Martijn, Biel van zijnen peerde, ende hij
wierd zeere gekwetst, zoo dat hij kortelinge daarna
starf. Ende hij was gevoerd in 't kloostere van Sint
Vedast te Utrecht, ende daar begraven, in 't jaer
1111. Nola, als hij voer in Syrien hij ordonneerdc
dat de proost van Sint Donaas zoude zijn kanselier
van Vlaanderen, ende zoude dragen den zegele van
den grave van Vlaanderen.
De kerstene Prinsen wannen Jerusalem, vernielende ende teenegader te nieten doende al de
Heidenen, Gyptenaars, ende Sarasinen, die daarbinnen 'waren, geese uitgesteken, gereserveerd
nochte gezonderd, van wat conditie state ofte qualiteit dat zij ook wezen mochten. Elide, nadien dat zij
der stede geheel en al meester geworden waren, zoo
vs:Udell zij eendrachtiglijk den grave van Vlaanderen,
clan den hertoge Robrecht van Normandien, gezeid

korteknie, 's koning broedere van Engeland, koning
van Jerusalem makes, maar mitsgaders dat zij 't alle
twee niet wezen en wilder, zoo wierd de kroone
Godevaart van Boulgioen gepresenteerd, bij gemee-

nen overeendragene van alle kerstene Princen ende
edele heeren die daar toes ter tijd jegenwoordig waren; in zulker wijze, dat hij ze accepteerde; maar,
met zulk eene geregelde oodmoedigheid, dat hij die

nooit eens binnen der stede van Jerusalem up 't hoofd
stollen en Wilde, zeggende dat 't niet redelijk en was

dat hij eene kroone van goude dragen zoude, daar
de koning der koningen eene van doornen gedregen
hadde. » — Sint Barnabas, apostel. 50. Men leert in
de Ge,ographieboeken altos, uilgenomen bijvoorbeeld,
dat 't eiland Cyprus het geboorte-eiland van Sint
Barnabas den apostel is; dat Venus daar stork aanbeden wierd, dat moeten de jongens en de meiskens
weten.
WOENSDAG, 12. Buonaparte verlaat Parijs en
trekt naar Waterloo, 1815.
DONDERDAG, 13. De gelukzalige Geerard, brooder
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van Sint Bernard, 1138. Sint Bernard was stichter
van de abdije van Klarendale of Clairvaux, en trok
zijne broeders en zijn oom tot zijn eigen boetveerdig
leven over. Gerard, zijn oudste broeder op een naar,
was soldaat en 'n zou niet overgekomen zijn, ware
't niet geweest van eene voorzegginge, waarin Sint
Bernard zijnen broeder voorspelde dat hij kortelings
ging gekwetst worden. Hij wierd gekwetst, inderdaad,
zoo voorzeid was, en begaf hem korts nadien tot het
meuniks leven. 't Was Sint Bernard, met Sint Gerard
zijn broeder, die Klarendale stichiten in 4153; Sint
Bernard was abt en Gerard cellerarias, kelderman,
of dispensier. Sint Bernard wierd zoo vermaard dat
hij moest naar Roomen gaan om Taus Innocentius
te beraden, Gerard ging meè op de reize, en 't was
toen dat de booze vijand de koetse van Sint Bernard
en zijns broeders het oriel deed broken. Bernardus,
die veel macht op de helsche gee.4en had, geboocl
den kwade 't gebroken wiel met zijn eigen persoon
te vervangen, en wilt gij in 't seminarie do schilderije
gaan zien die de Duneheeren eertijds hiervan in
hunnen pand geschilderd hebben, lands den kant van
't oud capitol, nu 't oratorium, zult gij den blazenden,
rookenden en hellebekkenden duivel, als een rad
geplooid, onder de koetse zien wentelen, waar Bernard en Gerard Lustig in zitten en rijden. Zij gingen

naar Roomen, maar te Viterbo wierd Gerard ziek
en sterfziek, dock Sint Bernard bad God dat hij loch
zijnen brooder zou gespaard hebben tot dat zij terug
te Klarendale waren, 't gem gebeurde, en nauwelijks
aangekomen zoo lei Gerard hem neder en stierf. 't
Portrait van Gerard hangt in eene van de zalen van
't tegenwoo: dig groot, seminarie en daaronder staat
te lezen
BEATUS GERARDUS FRATER

S. P.

BERNARDI

CELLERARIUS, ET RELIGIOSUS IN CLARA-VALLE
OBIIT ANNO

1138 DIE 13 JUNIJ

S. BERN : SEMI : 26. SUPER CANT
FORTITER,

DWG

ET INTEGRE

Dat is : De gelukzalige Gerard, broeder van den
heiligen varier Bernard, Dispensier, en religieus in
Klarendale. Hij stierf 't jaar 1138, op 13 Junij. Uit
het 26e sermoen van den H. Bernardus, op het hoogelied. Stork en zonder bedrog. Sint Antonius van
Padua, — Leest het 1 e jaar, bladz. 215.
VRIJDAG, 44. Sint Maselis, Baselis of Basilius,
Storniloop en inneminge van Jerusalem,
367.
Leest hooger op, 40 Junij, geheel 't verhaal. —
Philips de goede sterft to Brugge, 1467.
ZATERDAG, 15. De zalige Germaine Cousin, 1601.

UITSTAP IN DE WARANDE

't latijn,
Lido. in Igrieksch, udus, uda, unda,
wand, ratty:, water, in de noordsche talon zijn zoo-

veel woorden, of woordvormen en verwisselingen
van een en 't zelve grondwoord, die het vloeibaar
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element beteekenen waarop de schepen varen. Nu,
daar bestaat een dier dat van God geschapen is om
in het water te leven, zoo nogtans dat het land er
ook van bezocht en bewoond worth, en, gelijk dat
dier geheel en gansch tot zulker bestemminge aaneengebracht, geveld en gelidmaat is, zoo komt het
woord water op de lippen van zoohaast als men het
noemen wilt. Geen wonder dan dat de oud-indische
tale, waarvan onze Europische talen afkomstig zijn,
Nedra gezcid heeft tegen dat waterdier, en 't grieksch,
de oudste dochter van 't samskrit, enudris. In Spanjen, waar grieksche stammen ten allervroegsten bij
de semitische grondbevolkinge kwamen aanwonen,
hoort men nog hedendaags nutria; overal elders
als in Spanjen schijnt men de oude indische n verwisseld te hebben tegen 1, oftewel men heeft het
woord van zijne n geheel en gansch vrijgesproken;
zoo vindt men lutra in 't latijn; ludria, ludra, lodra,
lontra, in 't italiaansch; loutre in 't fransch; otter in
't vlaamsch, in 't duitsch, in 't engelsch; utter in
Denemark, en odder in Zweden.
Het dier is min veranderd als zijn name, Gods
werk min als 't onze, zoo men ziet.
Ondertussehen kan ik u nog al voorbeelden
aanhalen van wisselingen van de vier vloeiletters 1,
m, r, in malkaar, en namelijk van it in 1, zoo
bij ons als bij andere volkeren. Het letterwisselen
is immers sedert Babel eene algemeene krankheid
bij de menschen geworden.
Zoo bij voorbeeld worth bij de vlamingen hunlieder hulder, zijlieder zijnder, uitgesproken; zoo
hoort men sneepruime voor sleepruime, ijz,ermansplekke voor ijzermaalsplekke, kolk voor konk en k onkel, spallien voor spanken en spankelen; wie en
hoorde er nooit azij1 voor azijn zeggen, alheeneganseh
voor alheelegarisch, en binst de wijne voor binst
de wijle, zoo ze te Veurne zeggen? Alzoo kan men
zelfs taalontdekkingen doen van zeker belang, bij
voorbeeld dat het latijnsche sol en het vlaamsche
zon een en 't zelfste woord is, en dat apt't-je belieft,
zoo men hier en daar hoort, van als-'t-je belieft misvormd en gerabraakt is.
Genoeg !
't Staat vast, peize ik, dat van in 't zuiderste
Indien, tot in 't noorderste IJsland, de Otter maar
eenen name en heeft, 't zij men nudra zegge of loutre,
otter of lontra, en dat die name waterdier beteekent.
En 't is cen waterdier, in der daad.
De dichte ottervacht of pelse bevrijdt den otter
tegen de waterkoude, gelijk de ondoordringbare
vischschelpen den visch; zijn steert is land en platvormig scherp, gelijk dien van een visch; de vier
pooten en de vijf vingeren van elken pool zijn gevind
of gewebd, en tot zwemmen bekwamer als tot andere

voortbeweging; het lijf is slank, zwevende en plooibaar, en niet en kan men schoonder denken als de
snelle op en veer- wed en weèrwentelende slangenkronkels, die een otter in het water maakt als hij eenen
visch of eene schole visch op het slaglooze speur zit.
De otter weet de kunst van verschillige gevangen
en gedoode visschen rondom zijn bekkeneel, in
en aen zijne muffle te hangen en voort te visschen;
zoo hangs de indiaan het afgeschalpte hoofdhair met
de kruin des gevelden vijands aan zijnen gordel.
De otter heeft een fel gebijt, en, is er geen aas genoeg in 't water voor hem, 't zij waterrat, 't zij puid,
't zij visch, zoo zal hij stalwaards op komen gepletst,
op zijne bloote voeten, en u een hoer stelen, of een
braadverken, of een keen. De otter werkt bij nachte,
bij dage slaapt hij, tusschen de rotsbonken en de
steenkloven, aan den waterkant.
Een gemeene otter, lutra vulgaris, meet twee
voet twee duim lijflangde, en cen voet vier duim in
den steert, hij kan twintig, vier-en-twintig, tot veertig
pond zwaar wegen, en werpt van Brie tot vijf jongen
in eenen worp.
Het ottervel is nit den bruinen zwart, lichter
onderwaards als boven, wit somtijds aan de kele;
komt er een die bonte is, dat is de koning van de
otters, zeggen de schotsche otterjagers, doodt gij hem,
zoo sterft een van uw maagschap de gaffe dood met
hem, en de overlevenden kunnen zijn vel gebruiken
als een bevrijdmiddel tegen wonden, plagen, zeegevaar, etc.
« Zoo vet als een otter » is een vlaamsch spreekwoord, dat bewijst dat otters bij de oude vlamingen
dagelijkscher tegenkomste waren, immers van leeuwen, tigers, kernels, en andere uitlandsche dieren,
en hebben wij geen spreekwoorden.

MATTEKES LEGENDE

In 't Jaar 1470 of daar omtrent, zoo waren, op
vastenavond dijsendag de Beggijntjes uit 't Groot Beggijnhof van Gent, volgens oude costume, gaan eten
ten huize van hunne vrienden. Daar was er een no;tans, Matteke geheeten, arm en gebrekelijk, maar goed
en devoot van leven, 't Welke van niemand gevraagd
zijnde, t' huffs bleef en kwalijk te eten hadde. Hierop
is Matteke naar de kerke gegaan, om zijn beklag te
doen aan den gekruisten Jesus, en knielende voor
een groot crucifix, dat boven den autaar stond, heeft
eenvoudig beggijntje 't zelve met weenende oogen
in dezer voegen aangesproken :
't Is tot u, o mijn Heere en God, dat ik kome als
tot mijnen allerbesten vriend en uit duizenden uitverkoren. Gij weet mijn gebrek, en hoe dat mij niemand
en heeft genood, gelijk andere genood zijn, want ik
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Beene vrienden en hebbe, gelijk zij. Op deze woorden
heeft de gekruiste God zoo Matteke toegesproken,
zeggende met een lief gelaet: « Matteke, gaat en
spreekt de Grootjouffrouwe, en zegt haar van mijnentwegen, dat zij u van dale in haar huis ontvange en
hertelijk tractere » .
« Och Heere ! zij en zal mij niet gelooven » , zei
't beggijntje, geheel verwonderd.
a De twee volgende teekens » , hernam Christus
gekruist, « zullen haar verzekeren dat ik u gezonden
hebbe, zegt haar dat zij haren psauter, — dat is de
Roozenkrans van vijftien tientjes, lien de beggijntjes
dagelijks moeten lezen — noch hare penitentie,
haar gegeven in de biechte, en heeft gelezen; als ook
dat haar wollen hemde, liggende onder haar hoofdkussen, en 't welke zij morgen schikte aan te doen,
ontnaeid was, en dat Maria, mijnegebenedide Moeder,
't zelve met roo zijde vermaakt heeft.
Door deze vvoorden getroost en versterkt, is
Matteke gegaan naar "t huis van de Grootjouffrouwe,
en heeft haar alles eenvoudig verteld; dewelke, vol
verwonderinge, terstond is Haan zien in hare Celle, of
haar wollen hemde inderdaad vermaakt en genaeid
was met roo zijde. Bevindende dat het zoo was, en
daarbij indachtig zijnde dat zij haren psauter en
gestelde penitentie niet gelezen en hadde, heeft zij
tot Matteke gezeid : d Nu geloove ik vastelijk dat gij
van God gezonden zijt, want niemand als God alleen
en kan die dingen zoo zeker weten, daarom blijft
hier met mij eten.
Als Matteke nu smakelijk geeten hadde, zoo is 't
mar de kerke wee,regekeerd, om onzen Leven Heere
te bedanken, en korts daarna heeft men de klokken
hooren luiden, van 's zelfs, met een blij en zoet
geklank. Dit hoorende is al 't yolk Haar de kerke
geloopen, en men heeft Matteken aldaar rechte vinden
knielen, flood nogtans, voor het crucifix, met gevouwen en opgeheven handen. Geen twijfel of 't heilig
beggijntje, tot loon van zijn goed leven en van de
dankbaarheid aan Christus betoogd overt licha melijk
tractement genoten ten huize van de Grootjouffrouwe,
is van den Heere geroepen geweest tot het eeuwig
banquet in den Hemel.
Wanneer 't yolk nu uit den mond zelve van de
Grootjouffrouwe vernoi-nen hadcle wat er gebeurd
was, en ten vollen verzaed was in 't zien en 't hooren
van deze wonderbare dingen, zoo heeft men Mattekes
lichaam in zijne faalje gewonden, en eerbiedig ter
aarden besteld.
Joseph Van Rijckel, abt van Sinte Geertruide,
te Leuven, in zijnen boek over 't leven van Sinte
Begga, geschreven in 1631, en waaruit ik die schoone
legende getrokken hebbe, zegt dat men nog ten zijnen
tijde Mattekes graf toogde en vereerde, 't welke als

nu schijnt niet meer gekend te zijn.
Tot eene eeuwige gedenkenisse van *t voorgaande
wordt er nog jaarlijks op vastenavond dijsendag, in
de kerke van 't Groot Beggijnhof, eene solemnele
Misse gezongen die men Mattekes Nesse noemt. Ten
tijde van abt Van Rijckel was 't nog 't gebruik, dat
heden niet meer en bestaat, dat al do beggijntjes, op
gezeiden dad, gingen eten ten huize van de Grootjouffrouwe, wordende aldaar eerlijk getracteerd in
de zale van 't ziekhuis, weike nu nog den name draagt
van Mattekes kamer; dit hiet Mattekes feeste; 't brood
dat voor die maaltijd gebakken wierd was Mattekes
brood genoemd, en men verhaalt als iets wonder dat,
wanneer men het eens op de tafel gediend hadde,
het langen tijd daarna kon bewares, zonder te
bederven of te beschimmelen.
't Crucifix dat aan Matteke gesproken heeft, is
heden nog te zien in de Kerke van 't Groot Beggijnhof,
op den Autaar van 't Hei lig Kruis, waar de geloovigen
het dagelijks met grooten eerbied en devotie komen
bezoeken. Aen den voet van 't kruis, in beelde wel
te verstaan, zit Matteke to lezen, terwijl de gekruiste
God met gebogen hoofde en open mond 't beggijnijen
aanziet als of hij er nog tegen zoo spreken. Men
verhaalt van Aartshertog Albert, die gezamentlijk
met Isabella, zijne vrouwe, en de voornaamsten van
zijn hof, een bezoek was komen afleggen aan 't
Groot Beggijnhof, to Gent, van zoo haast als hij de
Kerke binnenstapte dat hij luidop zei: Waar is de
gekruiste God, die gesproken heeft aan 'tbeggijntjen?
En zoo hij hem getoogd wierd, viel hij, met al zijne
hovelingen, op zijne knieen, hem aanbiddende met
groote devotie, tot stichtinge van al die 't zagen.
't Huffs en de Celle, voortijd door Matteke be-

woond, bestaan nog en dragen zijnen name. Mattekes
legende is door twee vlaamsche dichters bezongen
geweest, to weten door Blieck, wiens verzen to lezen

staan in 't Kunst- en Letterblad, dat Snellaart vroeger
uitgaf te Gent, en door Prudens Van Duyse, die zijnen
dicht gesteld heeft in 't Nederduitsch Jaarbockje, alsmede in 't eerste deel van zijne Vaderlandsche Paz&
dit laatste stuk is in 't hoogduitsch vertaald geweest
.door Eduard Duller, van Darmstadt. Beide stukken

laten te verre den eigentlijke legendegeur vliegen, als
dat ik ze hier kon.mededeelen; ik geve de legende zoo
zij is, en verzoeke anderen, zoo zij fevers soortgelijke

legende tegenkwamen, er of nauwkeurig mogelijk,
met de pen, eene photographic of lichtprente van to
semen.
..........

DE VREDE
Keizer Alexander, van eene zware wonde ziek
liggende, deed zijne vrienden bij hem nederzitten,
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om hun te spreken over den oorlog,lien hij van zin
was de Scutoi aan te doen. Als hij nu gesproken had,
en dat nog met eene gebroken stemme, zoo zeer bezwijkende dat de naaststaande hem kwalijk konden
hooren, zoo hebben zij alien gelijk zoeken te makers
dat de korung eenen afschrik van zulken haastigen
en onbedachten rand zoude hebben. Doch hij en
wilde zijn gedacht niet afgaan. Terwijl nu het Leger
tot den oorlog tegen de Scutoi bereid wierd, zoo
kwamen de gezanten dezer volkeren Alexander
nopens den vrede eene schoone doch wat aardige
aansprake doen.
Hadden de Goden, » zei de oudste afgezant,
gewild dat de gesteltenis uws lichaams overeen
kwam met de begeerlijkheid uws herten, de gansche
wereld en zou u niet koniien begrijpen hebben. Met
de eene hand zoudt gij het Oosten, met de andere
het Westen rakers. En als gij dit zoudt verkregen
hebben, dan hadt gij willen weten waar de glans
van deze zoo groote Goddelijkheid' verborgen
Alzoo ook begeert gij die dingen welke gij niet en
kunt y atten. Van Europa komt gij naar Asia; nit
Asia trekt gij weder naar Europa. Daarna, als gij
geheel het me,nschelijk geslacht zult overwonnen
hebben, dan zult gij nog bosschen, sneeuw, waterstroomen en wilde dieren den oorlog aendoen.
Maar wat peist gij toch? weet gij niet dat groote
boomers lange groeien en in een ure worden ungeroeid? IN is rot die op hunne vruchten ziet, en de
hoogte niet af en meet waar zij staan. Ziet toe, dat,
terwijl gij tracht in den top te geraken, gij met de
eigenste takken daar gij uwe handen aan hebt, niet
af en valt.
De leeuw ook wordt altemets het aas van de
allerkleenste vokelkens, en de roest verteert het ijzer.
Niets en is er zoo sterk of het loopt gevaar, zelfs
van wege dat zwak en onmagtig is.
Wat gemeens hebben wijlieden met u? Nooit
en hebben wij eenen voet op uw land gezet. Mag het
ons, die in bosschen worsen, niet onbekend blijven
wat voor een gij zijt en van waar gij komt?
Wij en kunnen onder niemands geweld staan,
en wij en verlangen ook niet om over iemand te
heerschen.
Tot geschenk hebben wij u gegeven, — opdat
gij moot weten wat voor een Yolk de Scutoi zijn, —
een paar ossen,' eenen ploeg, eenen pip en eene
drinkschale. Daarvan bedienen wij ons zoo met onze
vrienden als tegen onze vijanden. Onze vrienden
geven wij vruchten door den arbeid van onze ossen
gewonnen; in den beker offeren wij de Goden, met
de zelfste vrienden den wijn.Onze vijanden overyallen
Hij g ees naar de • onne die de Heidenen als
Godheicl aanzagen.

eene
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wij van verre met den pijl, van bij met de spere.
Zoo hebben wij den koning der Scutoi en daarna
de Persen en Meden overwonnen en, ons is de weg
gebaand geweest tot in Egypten toe. Maar gij,
die u roemt te komen om movers te vervolgen, gij
zijt zelf de mover van al de volkeren daar gij bij
komt. Lydien hebt gij ingenornen, Syrien hebt gij
aangeslegen, Persien hebt gij in handen, de Bactren
staan onder uwe macht, de Indianen zoudet gij aanranden. Nu komt gij ook naar onze beesten uwe gretige en onverzadelijde handen steken.
AVat hebt gij rijkommen van noode die u zoo
zeer doen hongeren? Gij zijt de allereerste die door
verzaadheid uw zelven nog hongeriger hebt gemaakt,
om, hoe weer gij hebt, des te scherper te begeren
hetgeen gij niet en hebt.
Komi het u niet te binnen hoe land dat gij rond
de Bactren blijven nestelen zijt? Terwiji gij bezig
waart om deze ten onder te brengen, zoo hebben de
Sogdianen beginner' te oorlogen. Den oorlog spruit
voor a uit de o y erwinning. Want school' gij grooter
en sterker zijt als iemand, zoo en wilt no ;tans
niemand eenen vreernden landsheer lijden.
Komi maar eens over den Tanals, gij zult gewaar
worden hoe wijd de Scutoi uitstrekken, doch nooit
en zult gij ze bereiken. Onze armoede zal speller
zijn als uw heirlegers die bait van zoovele volkeren

achter hun slepen. •Wederom, als gij meenen zult dat
wij verre weg zijn, zoo zult gij ons in uwe legertenten vinden. Want met de zelfste gezwindheid en
volgen plants en vlugten wij.
Ik boor dat de Grieken ook in hunne spreekwoorden met de Scutoi en hunne woestinen spotters.

Wij zoeken weer de woeste en onbebouwde plaatsen
als de steden en weelderige velden.
Daarom, uwe Fortune, houdt ze Orel vast, met

gesloten handen, want zij is slibberachtig, en zij en
kan tegen haren dank niet weerhouden worden. Doet
uw geluk den loom aan, gij zult het gemakkelijker
beheeren.

Men zegt bij ons dat de Fortune voetloos is, en
dat zij maar handen en vlerken en heeft.
Als zij de handen uitsteekt zoo en last zij niet
toe dat men hare yleugelen medevatte.
Eindelijk, zijt gij een God, zoo moet gij de
stervelingen weldaden bewijzen maar niet ontrukken;
maar zijt gij een mensch, peist altijd dat gij dat zijt
hetgeen gij zijt.

Het is dwaas aan dingen te denken om welke
gij uw zelven vergeet. Deze welke gij den oorlog niet
en hebt aangedaan, zult als goede vrienden mogen
gebruiken; want zeker allersterkst is de vriendschap
onder gelijken; en deze schijnen gelijken die malkan-

ders macht niet beproefd en hebben.
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Zijt voorzichtig en ne gelooft niet dat deze die gij
overwonnen hebt uwe vrienden zijn. Tusschen den
Hoer en den slaaf en bestaat er Beene de minste vriendschap : zelf binst den vrede, worden nogthans de
rechten van den oorlog behouden. 'n Peist niet dat de
Scutoi den vrede met eenen eed bevestigen : hunne
getrouwheidsbeloften na te komen is hun eed.
Doze waarborge Women de Grieken, die de
daadzaken aanteekenen en de Goden tot getuigen
roepen : wij kennen den godsdienst aan de getrouwigheid. Die de menschen niet en eerdbiedigen,
bedriegen de Goden. En gij hebt Been vriend van
doene, aan Wiens goedwilligheid gij twijfelen zoudt.
Voor het overige, zult gij ons tot bewaarders hebben
en van Asia CD van Europa. Wij Palen aan de
Bactreii, 't en zij dat de Tanais ons ervan afscheidt.
Over den Tanais gaan wij tot aan Thrakien, aan
Thrakien paalt Macedonien, zegt men. Daar wij
naburig zijn van beide heerschappen, overlent of gij
ons vijanden of vrienden wilt.
Dat zei de heidensche Seutos.
Alexander antwoordde dat hij crop zou gepeisd
hebben.
Maar nauwelijks waren de gezanten weg, of hij
voer met zijne heirkrachten den Tanais over en trok
op tegen de eertijds onoverwinnelijke Scutoi.
H.....

A. D. B.

BRIEVEN

ix
Brugge, op Sint Bonifaciusdag. , 5 Junij 1867

Mijnheer,
Met veel smake hebbe ik, zondag laatst, uwen
artikel gelezen over Sint Bonifacius, over zijne
predication, zijne martelie en de verschillige onderzoekingen van zijne reliquien. Nochtans hebbe ik er
iets in gevonden, dat niet geheel juste en is. Sprekende van de zilveren rijve waarin Sint Bonifacius
reliquien en die van zijne medegezellen berustende
zijn, zegt gij dat 't nog altijd de zelfste rijve is welke
gemaakt wierd door Melchior van Blootacker, ter
crele o-entheid van de derde onderzoekin o.e der reliquien in 1624. Dit is mis : trouwens, de rijve die
van Blootacker verveerdigde, volgens de teekeninge
van Hieronymus Stalpaert, welke rijve 967 oncen
• ilvers woeg, en 633 ponden, 9 schellingen grooten
kostte, wierd gesmolten, binst de jaren 4790, ter
uitzonderinge nogtans van de lien kunstige bas-reliefs,
die de rijve ronduit versierden, en die de bijzonderste
omstandigheden voorenstellen van 't leven en de
martelie van Sint Bonifacius. Zoo 't schijnt, en zijn
't de Franschen niet die dit kostelijk stuk gesmolten
hebben, anderszins en zouden ze voorzeker de basreliefs niet gespaard hebben, maar 't is geschied bij

Taste van 't kerkbestier van Onze Lieve Vrouwe.
Waerschijnelijk zal men, gelijk in zoo vele kerken
van Vlaanderen, hiertoe gedwongen geweest zijn
om met deze en andere Belden, de Somme te kunnen
betalen van 77,472 livres, welke de fransche republique van den proost, de kaneuniken, pastors en
kaplaans van Onze Lieve Vrouwe eischte, in 1794.
Als de kerken gesloten wierden, verstak men
zorgvuldig de reliquien van Sint Bonifacius, welke,
met 't einde van den beloken tijd, weèrom te voorschijn kwamen. Alsdan wierden ze ter vereeringe
van de geloovigen uitgesteld in een houten kasken,
al buiten met rood fluweel bekleed; dit bleef alzoo
tot over omtrent de veertig jaar, wanneer Mijnheer
van Lode en zijne huisvrouvve, wonende in de
Nieuvs'strate, in 't huffs tegenwoordig bewoond door
Mijnheer den Notaris Van Elslande, eene nieuwe
zilveren rijve deden maken, waarin de lien oude
bas-reliefs Bezel wierden. Die ze begeert van bij te
zien, en ter dier gelegentheid de reliquien te vereeren
van Sint Bonifacius, en heeft maar te gaan naar
Onze Lieve Vrouw kerke, waar zij, binst geheel
de octave van dien heiligen martelaar, in den choor
is uitgesteld.
Ik voege hierbij, om te sluiten, dat Sint Bonifacins ook in 't kleene verbeeld staat op den makelare
van de enddeure van Onze Lieve Vrouw kerke. Even
als boven den ingang der sacristie is hij in bisschops
gewaad, met 't kruis in de slinkere hand; in de
rechtere hand houdt hij eenen gesloten bock, met
een zweerd doorstoken.
Uwe dienstbare vriend in Christo,
K.

Hertelijk dankbaar, Mijnheer, over uwe mededeelinge en terechtwijzinge, die mij, om de menigvuldigheid mijner opzoekingen en de kortheid van
de moete, allerbest te passe komt. Had ik tijd van
reizen, veel schatten zou ik medebrengen, en road
den heerd uiteen en ten tooge stollen, die ik
missen inoet, iedereen weet wat of heeft wat mOe te
deelen aan den uitgever : de wille van te geven en
ontbreekt niet, maar 't is, peize ik, de schrikkelijke
dierte van 't papier, bezonderlijk postpapier, de
into die men betaalt nevens de champagne, en de
stalen pennon die niet koopelijk meer en zijn......
Een dingen, en dat zonder lachen, is allermoeielijkst,
Heb
dat is ons yolk aan 't schrijven te krijgen.
mondelins ts
vernomen dat ik schrifiets
o'
telijk nooit en zou geweten hebben, van eenen
vriend, die zes uren van bier woont. Weest gij,
Mijnheer, met twee drie anderen wederom en des
R. D. H.
te hertelijker bedankt.
bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Beek- en Steendi ukkers., Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJIKS

N° 29

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 16.

Benedicta sit, Heilige Drievuldig-

heids Zondag. Leest het 1 e jaar, bladz. 204.
Op 't einde van de jaren 1100 wierd, door Sint
Jan de Matha en Sint Felix de Valois, 't order ingesteld der Allerheiligste Drievuldigheid, totverlossinge
der christene slaven.
Johannes de Matha, een edelmans kind, kwam
op de wereld, in 't jaar 1160, te Faucon, een dorp in
't zuiden van Vrankrijk. Nadal hij zijne latijnsche
studien voltrok ken hadde, ging hij naar de Universiteit van Parijs, alwaar hij Doctor wierd in de
Godheid en naderhand de priesterlijke wijdinge
ontving, uit handen van Mauritius de Sully, die
bisschop was van Parijs. AN Johannes de Matha nu
zijne eerste Misse deed, in 't bijwezen van gezeiden
bisschop en van veel andere prelaten, zoo heeft hij,
binst de Consecratie, een visioen gehad, en eenen

15 JUNIJ 1867

engel Gods gezien in 't Witte gekleed, met een kruis
van rood en hemelsblauw op zijne Borst, hebbende
aan elke zijde eenen slave, te weten eenen christen
en eenen Moor, Welke hij kruiswijze de handen op
't hoofd leide, als willende te kennen geven dat men
die slaven zoude verwisselen. Niet wetende wat dit
visioen mochte bedieden • en peizende dat God misschien 't een of 't ander inzicht hadde over hem, zoo
heeft Johannes besloten van de wereld te verlaten en
te Haan wonen in de wildernisse, ten einde, door een
boetveerdig en eenzaam Leven, den wille Gods te
beter te kunnen achterhalen. Hij is Jan vertrokken
naar eene woestine in 't bisdom van Meaux, waar
toen ter tijd een eremijt A oonde, met name Felix de
Valois, die van de koninklijke familie was van
Vrankrijk, en hij heeft Bien ootmoediglijk verzocht
van hem te willen onder zijn bestier aanveerden, 't
gene Felix geheel geerne toestond.
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Op zekeren dag, terwijl beide eremiten, dichte
bij eene waterbronne gezeten, aan 't spreken waren
van hemelsche zaken, zoo hebben zij tot hun eenen
sneeuwwitten hert zien komen, met een kruis van
rood en hemelsblauw tusschen zijne hoorens, dewelke
hem aan die fonteine kwam ververschen en verkoelen'. De twee kluizenaars, Felix en Johannes, wisten
niet wat zij hadden van verwonderinge, en hierop
vertelde Johannes de Matha wat er hem gebeurd
was binst zijne eerste Misse; tot alsdan trouwens en
hadde hij van dit visioen aan Felix nog niet gesproken. Nu verstonden onze eremiten wat God van hun
verzocht; overtuigd dat zij bestemd waren om te
werken aan de verlossinge van de christene slaven,
beslooten zij van een nieuw order in te stellen, en
van eerst en vooral naar Roomen te gaan, om de
goedkeuringe te bekomen van Zijne Heiligheid den
Paus.
Tot Roomen aangekomen, in 't begin van 't jaar
1198, wierden Johannes de Matha en Felix de Valois
buiten maten wel onthaald van Pans Innocentius III,
die ze verscheidene malen bij hem liet komen, en
hunnen voorstel, to samen met zijne cardinalen,
rijpelijk onderzocht. 't Gebeurde ondertusschen dat
Zijne Heiligheid, ter presentie van geheel zijn hof,
't heilig Sacrificie der Misse opdroeg in de .kerke van
Sint Salvators te Roomen, anders gezeid Sint Jan
Lateran°, op den 28 Januarij, den tweeden feestdag
van de heilige maagd en martelaresse Agnes; als hij
nu, onder de Consecratie, bezig was met de heilige
Hostie op te heffen, zoo hadde hij joist het 2elfste
visioen gelijk Sint Jan de Matha, in zijne eerste Misse.
De Paus begreep hieruit dat 't nieuw order door de
ingevinge van God zelve was ingesteld; niet te vreden
met dit goed te keuren en Sint Jan de Matha tot
eersten overste te benoemen, schreef hij daarbij nog
de kleedinge vooren die de paters moesten dragen,
en die bestond uit een wit habijt, met een rood en
blauw kruis, op de burst. Hij kleedde Johannes en
Felix met zijne eigene handen, op den volgenden
feestdag van Onze Lieve Vrouwe Lichtmisse, 2
Februarij 1198, en ter zelver tijde gaf hij aan 't order
den name van de Allerheiligste Drievuldigheid, om
I Die wondere gebeurtenisse alsmede 't visioen van Sint
Jan de Matha staan verbeeld op eene der zes groote schilderijen die 't Sanctuarium versieren in Sint Gillis kerke te
Brugge.
De plaatse waar de twee eremiten dien rniraculeuzen
hert zageg verschijnen, heeft hicrvan den name gekregen
van Cerf-froid, bij verkortinge: Cerfroid , dat is: Kouden hert.
Daar wierd 't eerste klooster gebouwd van 'torder der
Allerheiligste Drievuldigheid, welk in stand bleef tot aan de
fransche revolutie, en ten alien tijde aanzien is geweest als
den oors,prong en de grondsteen van al de andere kloosters
uit 't zelve order.

de wille dat de drie coleuren van 't habijt dit aanbiddelijk Mysterie op eene geestelijke wijze uitbeelden.
• Het wit coleur, zeide hij, dat 't eerste en 't
alderzuiverste is, waaruit de andere hunnen oorsprong
nemen ofte vermengelinge, wijst ons eenigszins God
den Vader aan, beginsel zonderbeginsel, beginsel ende oorsprong van alle wezen, die zijn zelven God den
Zoon ende God den Heiligen Geest gemeen maakt.
Het blauw coleur, dat naar het duister strekt,
ververscht de memorie van den Zone Gods, voor ons
mensch geworden, om dat zijn Alderheiligste vleesch
voor ons is blauw geslegen, droef en duister geworden, om de menigvuldige zonden.
Het rood coleur heeft eenige gemeenschap met
het vier, ende beteekent den Heiligen Geest, die in
de gedaante van vier en vierige tongen aan zijne
Apostelen verschenen is, 't verwekt in ons het vier
der liefde ende onsteekt de herten der geloovigen. p
't En is niet peizelijk met wat voor eene blijdschap dat geheel de katholike wereld de instellinge
vernam van 't order der Allerheiligste Drievuldigheid.
Overal bouwde men kloosters voor de nieuwe
religieusen, en die manhaftige paters gelukten zoo
wel in hunne moeielijke onderneminge, dat zij, in
min als zes honderd jaar tijds, to weten van 4198
tot aan de fransche revolutie, negen honderd duist
christenen verlosten uit de slavernije der Turken. In
1218, stelde Sint Petrus Nolascus en Sint Raimundus
de Pennafort nog een nieuw order in, ter afkoopinge
der christene gevangenen, onder den titel van Onze
Lieve Vrouwe van 't Rantsoen of de illercede, 't welk
voor zijn deel, in Barbarien alleen, drie .honderd
duist slaven vrijgemaakt heeft, zoo dat beide orders
to samen genomen, de vrijheid en 't leven aan een
milioen twee honderd duist gevangenen geschonken
hebben ! den geleerd fransch schrijver, de Eerweerde
Heer Maynard, die, in 1860, 't leven uitgaf van Sint
Vincent de Paul, heeft uitgerekend wat het verlossen
van al die slaven daaromtrent heat moeten kosten,
en hij is gekomen tot de onzeggelijke somme van
boven de zeven duist milioen franks.
Dat men nu nog zegge dat de paters tot niets goed
en zijn!
Maar 't en is daarmee niet al: wanneer die
religieusen geprofest wierden en belofte deden van
armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid, aanveerdden zij nog daarenboven van zelve slave to worden
om de christene gevangenen te kunnen verlossen, in
't geval dat zij hun rantsoen niet en zouden kunnen
betalen. En zoo is 't gekomen dat men, in 't midden
van de jaren 1600, reeds zeven duist paters telde uit
't order der Allerheiligste Drievuldigheid, welke als
slachtoffers gestorven waren, in gevangenschap, en
uit liefde tot hunnen evenmensch.
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De fransche revolutie deed die schoone instellinge te niete, en 't en is maar sedert eenige jaren
dat 't order der Allerheiligste Drievuldigheid in
Vrankrijk op iiieuw is hersteld geweest, te Faucon
zelve, de geboorteplaatse van Sint Jan de. Matha. De
paters zijn nu bezig met 't oud klooster van Cerfroid
te herbouwen, en daar de slavenhandel op de kusten
van Barbarien tegenwoordig iiiet weer en bestaat,
zoo heeft ze Zijne Heiligheid Pius IX belast met 't
afkoopen en 't opkweeken van de kleene kinders, die
nu nog in de oostersche landen, op vele plaatsen,
door hunne eigene ouders verkocht worden. Dit
heilzaam werk wierd begonnen in 1838, door eenen
ijverigen priester van Genus, met name Nicolao
Olivieri, en, om 't werk uit te breiden en in stand te
houden, heeft Pius IX er de zorge van aan de Trinitarissen toevertrouwd. Bij aldien er nu onder mijne
fraaie lezers of lezeressen, 't een of 't an der goed herte
ware dat zou willen meehelpen aan 't herbouwen
van 't convent van Cerfroid, en bij gevolge aan de
herstellinge van 't order der Allerheiligste Drievuldigheid, zoo zal ik de jonste, hoe kleene zij ook
mochte wezen, met dankbaarheid aanveerden en aan
den oversten van Cerfroid laten geworden.
Wanneer Innocentius III zijne goedkeuringe
verleende aan 't order van de Allerheiligste Drievuldigheid, zoo gaf hij ter zelver tijde voile macht aan
Sint Jan de Matha en Sint Felix de Valois van overal,
waar zij 't geraadzaam vonden, broederschappen in
te stellen, die door hunne gebeden en aalmoesen de
paters zouden ter hulpe komen in 't verlossen der
christene slaven. Om hier maar te spreken van de
Nederlanden alleene, zoo is 't dat wij lezen, binst de
jaren 1600, dat deze broederschappen alhier boven
de honderd duist laden telden. Een der voornaamste
van deze streken is ongetwijfeld geweest 't gene dat
Zijne Hoogweerdigheid Niklaais De Haudion, achtste
bisschop van Brugge, bij opene brieven van 8 Junij
4642, ingesteld heeft in de prochiekerke van Sint
Gillis, binnen de zelve stad, ten verzoeke van Heer
ende Meester Johannes Jennyn, pastor van gemelde
prochie. Tot voldoeninge namentlijk van mijne
Brugsche lezers en lezeressen, zoo late ik hier de
beschrijvinge volgen der plechtige installatie van
gezeide broederschap, welke geschiedde op 15 Junij
1642.
4 Naar dat den autaar met schoone gereedschappen van mysterieuse vertoonselen der figuren van
dit Broederschap, als ook de drie chooren en de
geheele kerke, wel versierd was, is op den 15sten
Junij 1642, de goddelijke dienst der Misse zeer
solemneellijk met groote pompe geschied, door den.
zeer Eerweerdigen Heer Nicolaus Van Troostenberghe, gemitreerden Prelaat van de Abdije van Sint

Bartholomaeus, onder het order ofte regal van Sint
Augustijn, gezeid Eeckhoute, die, mits de indispositie van mijnen Eerweerdigsten Heere den Biz,schop,
het alderweerdigste Heilig Sacrament gedragen heeft
in de Processie, daarin, zoo 's morgens als naar het
Lof, de vier stede speellieden vooren gingen, ende
volgden de trompillien, met naarvolgende engelen,
maagden, verscheiden beweeglijke vertoonselen uitbeeldende, ende eene menigte van fla mbeeuwen,
daar de studenten zoo van de Paters Augustinen als
der Societeit Jesu hunne eere hebben bewezen; ende
de zeer Eerweerdige Proost Jacobus De Bernimicourt, dictus La Thieuloye, heere van Freuin enz,
met het Capital van de Collegiate kerke van Onze
Lieve Vrouwe, als wezende patroonen der zelver
kerke van Sint Gillis, in corpora, den zelven dienst
ende processie hebben vergezelschapt, boven de
Edele Heeren Burgemeesteren ende Schepenen zoo
van Brugge als van het Brugsche Vrije, met ontallijke
ijverige menschen.
Dit vermaard broederschap heeft, met eigene
penningen, een grout fetal slaven afgekocht, waarvan de laatste geweest is Frans Joseph De Mulder,
geboortig van Brugge, die verlost wierd uit de
slavernije van Algiers, in 1780, en toekwam in zijne
geboortestad, op 22 April 1781. Die verlossinge
kostte aan 't broederschap de summa van. 300 ponden
grooten wisselgeld.
Op eene der zes groote schilderijen van 't
Sanctuarium, te Sint Gillis naast aan de sacristijdeure, heeft de Brugsche schilder Jan Garemyn de
ontschepinge verbeeld van Frans De Mulder te Dunkerke. De Mulder komt er, in zijne slaven kleeren,
aan land, waar hij zijnen ouden vader, eenen pottebakker uit de Lange strata, met veal aandoeninge
omhelst. Daarbij ziet men de matroozen van 't zeeschip, gezeid : l'Active, 't welke De Mulder aangebracht hadde, benevens eenen pater van 't order der
Allerheiligste Drievuldigheid, en den eerweerden
heere Bernardus Noe, gewezen onderpastor van Sint
Gillis, alsdan kaneunik van Sint Donaas. De vijf
andere schilderijen rond 't sanctuarium hebben ook
al betrek met 't order van de Allerheiligste Drievuldigheid. In den zuidbeuk, boven 't zitsel der heeren
kerkmeesters, hangt er nog eene schilderije van Garemyn, met recht aanzien als eene der schoonste stukken die hij maakte, en welke de paters Trinitarissen
voorenstelt, handelende met den Grooten Turk wegens de afkoopinge van christene slaven.
In de merkweerdige processie die te Brugge
plaatse greep, tijdens den zevenhonderdjarigen jubilcj
van 't Heilig Blued, in '1850, had de prochie van Sint
Gillis de instellinge verbeeld van 't order der Allerheiligste Drievuldigheid, als ook de verlossinge van
D
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De Mulder. Die zielroerende vertooninge zal iange
geprent blijven in 't geheugen van alwie deze luisterlijke processie heeft bijgewoond, en 't is mij nu nog
als of ik ze zage voorbij gaan. — Veldslag te Ligny
en te Quatre-bras, Napoleon trekt op naar Waterloo,
1815.
MAANDAG, VI. Pius IX wordt Paus gekozen 4846.
— Napoleon, beroept in zijnen eigen name een concilie, om van hem gekozen bisschoppen aan te stellen,
1811.
DIJSENDAG, 48. De vermaarde veldslag te Waterloo, 1815. Nauwelijks hadden de fransche troupen
hunne macht vereenigd, of Buonaparte, die op eenen
heuvel stond, op kleenen afstand van het pachthof
waar hij geslapen had, zond bevel om het vier te
beginnen. Hij wandelde alleen, de armen gekruist op
de borst, op zekeren afstand van zijne opperofficieren.
Het wederwas onstuirnig, en daar vielen van tijd tot
tijd regenvlagen; dit duurde den geheelen dag. Tegen
den middag schoot men van den franschen kant de
eerste canonschote, en, in korten tijd, was het krijgsspel aan den gang. Het was omtrent den zeven uren,
van verschillige kanten kwam men Napoleon berichten dat het gevecht maar kwalijk en stond, en dat de
troupen scheenen te wankelen : « Vooruit ! b riep hij,
“ Vooruit !D ... dat de Pruisenschen dreigden langs
achter hem te overvallen. « Gij hebt mis gezien,
zeide hij, 4 't is Grouchy ! D Maar 't en was Grouchy
niet, 't was Blucher in de plaatse, die ter goeder ure
toeviel en kwam meevechten. Dan schoot Napoleon
zijne garde vooruit en gaf orders van ze langs alle
kanten te ondersteunen. Vruchteloos: de carde sterft,
maar winnen en kan zij niet. De vlucht — want zij
vluchteden, de franschen, — was schrikkelijker als
de strijd. Daar waren er die in den dumsteren nacht
eene grijze kapote op een grijs peerd hadden zien
voorbij rijden, en die widen dat het Buonaparte was,
die aldaar en aldus het einde vond van zijne heerschappije, die maar al te veel onnoozel en dierbaar
menschenbloed gekost en hadde.
WOENSDAG, 19. Sint Gervasius en Protasius,
martelaars. 4 e of 2e eeuwe.
DONDERDAG, 20. Heilig Sacramentsdag. — Leest
het l e jaar, bladz. 204, en het 2 e jaar, bladz. 140.

Vat zien ik hier op den autaar?
God ! komt gij ons alhier zoo naar?
Vliedt van de zonde, 0 heilige Heer,
Neemt naar uws vaders schoot uwen keer,
Maar wilder Gij
Ons blijven bij,
Zijn 't uwe lusten
In ons te rusten,
Maakt datons herte als een hemel zij !

't Is redelijk dat ik beken
0 ! dat ik het niet weerd en ben,
Dat Gij zoudt komen onder mijn dak,
-Om te vermaken dat daar gebrak;
Geeft roues en pijn
Aan 1 herte mijn,
Om mijn gebreken
Wilt een woord spreken,
Zoo zal mijn ziele genezen zijn.
0 Goddelijke majesteit,
Ziet mij tot uwen dienst bereid,
Ik bid u, wit loch nemen in dank
Rijn hertezuchten in dezen zang
'k Aanbid en 'k groet
Uw vleesch en blued,
't Is de fonteine,
Zuiver en refine,
Die ons de zaligheid geven moet!
VR1JDAG, 24. Sint Aloysius. — Leest het is jaar,
bladz. 223. — De krooninge van zijne heiligheid
Pius IX, 1846.
ZATERDAG, 22. De sterfdag van de tien duist martelaren, op berg Ararat. — De zwitsen verslaan Karel
den Stoute, te Morat, 4476. a Ende de Zwitsen ontbooden den hertoge Kaarle te leveren eenen staanden
strijd, en noemden tijd ende dag van komene. Item
de hertoge Kaarle maakte hierjegens groote gereedschepe, zijnen dag verwachtende, ende kloekelijk
verbeidende zijne vijanden, maar zij en kwamen niet.
Zoo, hertoge Karels yolk slaakten hunne bataille, ende
elk trok te zijnen logiste, etendeende drinkende ende
slapende van grouter vermoeidheid. Maar de Zwitsen
zagen 't al, van hoogen bergen die daar in 't land
staan; dies kwamen zij onvoorzien, ende versloegen
menigen man; zij en hadden geene ontfermenesse,
nochte en spaarden niemand. Ende zij wonnen hertoge Karels park en alle de enginen ', ende grooten
zwaren schat. Ende dit was in 't jaar 1476, in Wedemaand, up den dag van den tien duist martelaren.
Het veld daar dit geschiedde hiet Morack.

DE CAP.UCINEN TE BRUGGE
1867

Den derden October 1187 was het een smertelijke dag te Jerusalem, in 't heilig land : 't was immers
het negen-en-tachentigste jaar sedert dat Godevaart
van Boulgioen koning gekioond was geweest van de
heilige stad Christi, als Saladin, het opperhoofd der
Sarasinen, Jerusalem binnen trok, en dat de be1 Machinen.
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droefde christenen, met Allerheiligste, beelden, reliquien en vanen, de stad verlieten, en door de Lazaruspoorte, noordwaards gingen, naar Alexandrian te
wage, naar Antiochien, en naar alle landen en streken des wergilds.
Die droevige rouwprocessie, waarvan ik in
mijne kinderjaren gelezen hadde, school mjte binnen, wanneer ik, Maandag laatst, op den tweeden
CinxendagI867, te Brugge, in de heilige stede, eenen
soortgelijken tocht zag plaats grijpen.
't Waren de kinderen van Sint Franciscus, den
edelman, den ridder, den dichter, den heilige, die
ik zag het huffs verlaten, waar zij seders honderden
jaren hun stil en rustig leven van weldadigheid en
penitentie hadden verborgen gehouden.
De traditie meldt, overal waar eens het heilig
Misoffer moest opgedragen worden, dat Christus daar
zijne glorieusevoeten stelde, na zijne verrijzems, door
gansch de wereld ; de heilige Kerke en laat Been
Misoffer geschieden waar zij den grond en de lucht
zelve, om zoo te zeggen, met hare benedictie en
wijding niet eerst gezuiverd en heeft; twee honderd
zeven-en-veertig jaar was 't geleden dat de kerke en
het klooster van de Brugsche Capucinen aldus gewijd
wierden, en ten eeuwigen dage tot eene plaatse van
zaligheid en zegen bestemd, en nu ging zij verlaten
worden en ontwijd, om tot wereldlijk gebruik terug
te keeren, — van dage moest dat geschieden.
Rust dan in vrede, zei ik bij mijn eigen, gij
zalige gebeenten van heilige boetelingen, die daar
begraven ligt; rust in vrede pater Melchior van
Meenen, gij heldhaftige pestbevrijder en ziekendienaar van Brugge, met uwe eerekruis-dragende
broeders; rust in vrede, Widrington, Dewitten, Baltins en Rotsaerts', die in 't habijt van Sint Francoys
gestorven en in de zalige rust van zijne kerke begraven ligt, elders gaan de kinderen uws heiligen vaders
eenen ontwijden grond doen herwijden, en zitten
waken op de grenzen van de brugsche stad.
Zoodanig waren mijne gedachten als ik voor
den laatsten keen, omtrent vier uren namiddag in de
kerke van het klooster de verschijninge afwachtende
was van het allerhoogweerdigste altaars-sacrament,
dat, in handen van den peer eerweerden Provinciaal,
ons ging vaarwel zegenen.
Daar wierd gebeld en de dienst Ham aanvang,
om vier uren des namiddags.
Capucinenkerken zijn afgedeeld in choor en
kerke, door den autaar en een middenschut. In den
choor waren de paters, die men zingen hoorde, door
de zijdsopeningen neffens den autaar; aan den auI Widrington, stierf in ;cur van heiligheid, men heeft

taar, en alleen zichtbaar voor ons, kwamen Pater
Ccelestinus', de Provinciaal van Brussel, dien once
gellefde koninginne zoo geern hoort preken, en
Pater Adjutus, met den dienstdoenden broeder.
st Sloeg langzaam vier en half op 't end uurslag
van 't klooster, als de heilige remonstrantie, onder
zuchten en tranen, traagzaam omhooge, nederwaards, en over end wader ging, tot eene eerste
benedictie.
't Was gelijk het slag van de eeuwigheid, dat,
verre van de wereld en al dat vergankelijk is, ons
vermaande van te denken aan 'gene dat staande en
standvastig blijft, terwijl, een muur maar verscheen
van ons, het gebruisch van den dampwagen ons
verwittigde dat andere lieden als wij, op het ijzeren
spoor der wereldbeweginge, stonden voort te vliegen, in rustelooze vermaak- of handelsbezigheden.
Een afscheid en kan niet te Lang duren voor die
wenschen te blijven, zoo 't duurde tamelijk lange cer
alles in gereedheid en reisveerdig was, 't duurde
lange eer de zangers daar waren die den langen adieu
zouden zingen, in de processie, en 't en was maar
eenige mmuten eer 'I vijve sloeg dat eene andere
benedictie van 't hoogweerdig Sacrament de processie
in vollen optocht bracht, en dat wij de naakte ontsierde muren van de Capucinenkerke verlieten.
Geen paters en zaten er meer in die biechtstoelen, waar zooveel zware pakken, langs de droeve
baan der wereld opgedaan, losgemaakt en afgekocht
wierden, ten prijze van het dierbaar bloed Jesu
Christi.
Geen stemma en sprak er van uit dien preekstoel
meer : « Verzaakt de wereld en dient den koning des
Hemels ' 1, 't exempel alleen preekte daar nog zijne
spraaklooze lessen van gelatentheid en 6 patientie
met de capucijntjes. )
Geene ciboria en rustle er meer in dit heilig
tabernakel, de tente Christi was opgebroken, en
verder ging men ze planten, in de wildernisse der
wereld, om een nieuw oasis en eene versche schaduwplaatse te waken voor moede en afgematte reizigers.
Geene keerse zelfs en bleef er branden, 't en zij
in de vuist van bruingewrochte en godvreezende
ambachtslieden, die meègingen in dieu exodus, door
eene uiteenschuivende zee van yolk.
Daar kwamen dan ten eersten een langgebaarde
broader met het rood penitentie kruis des kloosters.
Van weerkanten de processie gingen de Broeders
Xaverianen, de Broeders van Liefde, de confrerie
van Sint Antonius met waslicht, de Eerweerde
Paters Discalsen, de Eerweerde Paters Capucinen.

vruchteloos zijne gebeenderen gezocht onder den vloer van
de kerke.
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1 Felix Daubresse, van Wervick.
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Ten tweeden, kwam Onze Lieve Vrouwe van
bijstand.
Ten derden, Sint Donatus, martelaar, patroon
tegen donder en bliksem.
Ten vierden Sint Antonius, het beeld van de
vermaarde confrerie, die onlangs zoo luisterlijk processie droeg.
Ten vijfden Sint Franciscus, patroon van 't
order.
Ten zesden Onze Lieve Vrouwe van de zeven
weer', het beeld daar ze in den franschen tijd zoo
lange achter zochten om het te vernielen.
Ten zevensten de reliquien van 't klooster.
Ten achtsten, de p..:eestelijkheid van de prochien
waarover de processie moest heuren doorgang nemen, te weten Sint Salvatore, Sint Jacobs, en Sint
Gillis, benevens verscheidene heeren kaneuniken en
meer andere priestess.
. Ten negensten het Hoogweerdig, gedregen door
pater Coelestinus, Provinciaal, bijgestaan door Pater
Adjutus.
Ten tiensten pater Guardiaan, het heilig Sacrament volgende, met eene brandende flambeeuwe.
Ten elfsten verschillige confrerien, den stoet nu
en dan bijvallende, volgens de gewesten daar zij
doortrokken, en
Ten twaalfsten eene ontelbare en lange schare
y olks, grijze eerbiedigers van Brugge's oude vrienden, mannen, vrouwen, kinderen, ;root ende kleen,
biddende godvruchtiglijk, de eerweerde Paters nitgeleed doende en hun den we 0er vereerende.
Het en past gedaagde mannen niet, zelfs als er
reden van weenen is, zucht of traan te laten, nogtans,
voor lieden zoo als de capucinen, gegrijsde kloosterlingen, die maar van eene plaatse op de wereld en
weten die hun nog lief is, en lief geworden gelijk een
vriend den andren, waarme0 men lange jaren lijden
en arbeid doorgebracht heeft, voor hun en was de
scheiding zeker niet zonder geheemen zucht of traan.
Daar ‘-‘, ierd geweend en geweeklaagd zelfs, onder
't yolk, als de paters eindelijk, na lang terug zien
en weerom keeren, om dit of om dat, zichtbaar te
voorschijn kwamen, en voort gingen. De armen
weenden bezonderlijk, en de die en weenen maar bij
het herdenken van genoten troost en van weldaden
die niet meer te verwachten en zijn, anders zouden
zij alle dage weenen moeten, want alle dagen zijn zij
al even arm en behoeftig.
Zoo, men kwam aldus gegaan, zingende den
Pange lingua, de litanie van Onze Lieve Vrouwe, den
Sacris solemniis, de litanie van alle heiligen, over de
Vrijdag mart, het Zand ', zoo men zei, nu de static1 Daarom heeten de straten die er naartoe Leiden de
Zuid- en de Noordzandstrate.

plaatse, over de gewelfde Reije, voorbij de Kerenmelkbrugge, door de Noordzandstrate, Wulfhagenen Beenhouwerstrate, den Ouden zak, de Ezelstrate,
voorbij de Discalsen, al 't Jan Boonins-straatjen in,
door 't Schutterstraatje, de Kalkovenstrate, over ter
Baeillie, voorbij de Arme Zusterkens, 't Makelaars
heester en Maagdendale, door de Clarestrate, Lange
Hemelsdale, en slinks, den blinden muur en de oude
toegemetste poorte, waaruit de Capucinen verhuisden,
den 5 Julij 1620. Van daar ging men naar de oude
onteigende abdije van Sinte Clara, de eerste geestelijke
dochter van Sint Franciscus.
Van aan de Teresiaantjes, in 't Schutterstraatje,
en dweers door de prochie Sint Gillis, was alles
genet en versierd, met wimpels en vendels, vlaggen,
meien, Licht, schilderijen, zoo er bij geringe lieden
te vinden zijn, strooisel onder den voet, blommen,
welriekende kr uid, enz.
Aan den hock van 't kleen Bidderstraatje,
schuins over 't aldereerste Capucinenklooster, en
onder 't beeld van Onze Lieve Vrouwe, dat geheel
wel versierd was, stond er als volgt
Eerwaarde Paters Capucijnen i,
't Is waar, 't zijn zees droeve dingen,
Van u te doen uit een klooster gaan,
Dat sedert eeuwen had bestaan.
Maar troost u, bier in one midden,
Wij zullen 't saam Maria bidden $,
Omdat zij zoo van God ontvaan
Voor 't nieuw klooster een eeuwigdurig lang bestaan.
Daar stonden drie poorten, de eene recht over
de penitenten, in de Clarestrate, de andere aan den
ingang van 't Clarestraatje, waar de Calvariebergstrate afsplijt naar de veste, en eene derde aan 't
Claredrevetje, over de poorte van de oude Clarissen,
die Joseph II weg joeg, in 4783.
Op de eerste poorte, recht over de penitenten,
en stond er niets.
Op den knok, in 't scheeden van 't Clarestraatje
en de Calvariebergstrate, stond er een autaar gezet,
waarop pater Provinciaal, korts voor den zessen-enhalf van de achternoene, de benedictie gaf, en, ten
zee-en-half, trad Ons Heere binnen het oud beluik
van Bethlehem, of de rijke Clasen Urbanisten, voortaan van de arme minderbroeders van Sint Franciscus, gezeid de Capucinen; en Hij rust boven, in
den ouden dormter, over den oostpand van de abdije
na 84 jaren afwezigheid.
Boven de tweede poorte, neffens den autaar,
aan den ingang van 't Clarestraatje, stond er een
groote Sint Jooris, te peerde, zegepralende over den
i Om 't rijm te hebben moet men op zijn brugsch zeggen
« kappesingen.
3

't Was 't

Bidders

straatje !
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drake, en, op den oogenblik dat ons Heere daaronder
voorbij ging, zongen ze
Ab insidiis diaboli, libera nos Domine!

Van de listen des duivels, verlost ons Heere!
Onder Sint Jooris las men
Kapucijntjes, bij de statie
Waart gij zoo geern gezien,
Om uw goedheid en bezorgdheid,
Zoo van arme als rijke lien,
Kapucijntjes, blij van herten,
Is 't dat wij u den welkom bier,
In ons streken, rijken, armen
Zullen u nog liever zien..
Zalig zijn zij die vervolging lijden om de geregtigheid, want het rijk der Hemelen behoort hun toe.
Math. v, v. 10.
De rampspoeden der regtvaardigen zijn menigvuldig, maar de Heer bevrijdt hen van alle kwaad.
Psalm. xxxm, v. 20.
De Heer is de verdrukten nabij,
En de ootmoedigen van geest helpt hij.
Psalm. xxx, v. 49.
Nevens de poorte aan den ingang van 't kooster,
how:,0 er te lezen
Ongeduldig trachten wij, Haar deze bhjde stonden,
En vreugdig kwam den roep, nit alle menschens monden;
Komt godvruchtige kring, voorbeeld van heiligheid,
Leidt ons op 't zoete pad, dat gaat tot zalige eeuwigheid.
Nadert waardige stoet, wilt ons alien gedoogen!
Een' zielen genegen groet, stelt dien voor onze oogen?
Toont dat gij deze zijt, die op 't aardsche dal,
Den weg aanwijzen zult, die ten hemelen Leiden zal.

Juist als men op den grond stapte van 't nieuw
convent, was de litanie aan de verrijzenisse onzes

Heeren, en men zong
Per sanctam sresurrectionem tuam, libera nos
Domine!

Door uwe heilige verrijzenisse,verlost ons Heere!
Niets en was er stichtender om zien binst die
godvruchtige translatie, die, volgens de wet van de
Kerke, moest openbaar en met eere geschieden, als
de ingekeerdheid van het yolk, 't zij van die meeen achterkwamen, en 't was gelijk eene legerschare;
't zij van die den stoet zagen voorbij komen; 't zij van
die, op Sint Gillis - prochie, de paterkens, na 247
jaar afwezigheid, wederom verwellekomden en begroetten.
By de benedictie op den knok knielden er verschillige duizenden menschen, die, niet uit nieuwsgierigheid, — daar en was immers niets te zien, —
maar uit godvruclit en toegenegentheid voor 't order,
daar gekomen waren.

Als 't al gedaan was en de Capucinen weer
binnen waren, riep het ontelbare yolk : Viva de
Capucinen ! viva!
Moge de oude en schoone kruiskerke van de
Clarissen weer opgebouwd worden, op de oude fondamenten van de a Paterije p of 't huffs van de oude
Paters Franciscanen, die de rijke Claren Urbanisten
hunnen kerkdienst deden, en waar de nieuwe capucinenkerke staan moet, dat is recht in 't splijten
van de Clarestrate, op den kook, en in dien armen
en verlaten hoek van stad, eertijds col van scheepsen oorlogsrumoer, waar zooveel soldatenlijken omtrent begraven liggen, en waar noch bleekerije, noch
verwerije, noch garenwascherije a la minute, zoo
men zei, noch iets anders ooit gelukt en heeft, sedert
dat er de nunnen weg zijn. Mogen de Capucijntjes
den ouden Calvarieberg of publiken kruisweg herstellen, die daar nabij moet gestaan hebben, en waarvan nog de Calvariebergstrate heuren name behouden heeft, en moge deze bladzijde uit de historie
van de Capucijntjes te Brugge rond den heerd bewaard blijven, dit verzoeke ik, o Heere, per sanctam
resurrectionem tuam!
•••••••■■•

UITSTAP IN DE WARANDE
DE BOA CONSTRICTOR

Bij de zoele wateren, in de heetste streken van
zuid America, daar waakt en woont de Boa constrictor, of koning der serpenten. Wonderlijk om
zien is hij, als hij ligt to bakeren in de zonne, en
dat zijn vel glinstert van de schoonste verwen, wonderlijk om zien, maar schrikkelijk om tegen te
komen.
Het gene dat zou moeten zijne achterpooten
geweest hebben zit hem onder l ye', gelijk eene
snort van beenen tange, en, met die tange en het
uitende van zijnen steert, lean hij zijn eigen vast
klampen aan ievers eenen boom, zoodanig dat hij er
gelijk aan getimmerd ligt; het overige lijf duikt hij,
roeden verre zou ik zeggen, onder 't hooge gars, en
ligt daar te wachten tot dat ievers hert . of hinde
komt den Borst lesschen.
Dan rijst hij, arduus ad solem, recht op en
zonnewaards, zou Virgilius zeggen, en stort het
drinkend schepsel op den teals. Een schreeuw, een
gaap, en 't is gedaan. De beenen kraken onder 't vel
en knerzelen op malkander, terwijl de boa zijn gas
aan 't malen is, in de niachtig gespierde kronkels
van zijn slangenlijf.
De boa en eet doorgaans maar eons te maande,
daarom ook is zijn eetmaal van Langer dour als dat
van andere dieren.
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't Eerste gerecht is voorbij, of beter, de eerste
bereidinge van 't eenig gerecht dat hij nutten zal.
Nu rekt het monster zijne ontlatende muffle
open en begint den gemorzelden geetenkop, zoo
genomen, in to zwelgen. Na den kop, die men door
den hals ziet uitbulten, volgt de nekke, de gebrijzelde
schouder, pooten, en iraagzaam reist alzoo het uitgelangde stuk aas de diepe slangenmage binnen.
Somtijds is het eerste deel al verteerd eer het overige
ingeslorpt is, niet genoeg misschien gletsbaar gemaakt zijnde door den lijmachtigen kwijl die 't serpent uit de lippen leek[.
Het is gedaan.

name in het woord boter beuter en beugenvleeseh
nog aanwezig.
........
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

In den numero van Zondag voorlaatst, bladz. 214,
I ste colomme, staat er als volgt : I Op den 23 Augusti
1856 ...... wierd door Cardinal Patrizzi de feestdag
't heilig Herte algemeen verplichtend gemaakt voor
't is bier eene
de gansche katholike kerke
geheele reke to kort ; 't moet zijn. Op den 23 Augusti
1856...... wierd, door het toedoen van de bisschoppen
van Vrankrijk en dank aan de tusschenkomste van
't Is genoeg geweten dat
Cardinal Patrizzi, enz
zijne Heiligheid de Paus alleene feestdag en kan verplichtend maken voor geheel de katholike wereld.
D

.

-
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De maand Junij wierd, voor den eersten keen,
gevierd in St. Gillis, in 9 89, en Z. H. Pius ix stelde
Margarita Maria Alacoque order 't fetal der gelukzalige maagden, op 18 Septenber van 't jaar 1864.
Die twee jaargetallen zijn, ik en wete niet hoe, in
den zelfsten artikel achtergelaten geweest.
De uitgever van Rond den Heerd is genood
geworden op het ix e nederlandsche taalcongres, dat
zal plaats hebben te Gent, op den I 9, 20 en 21sten
i Augusti aanstaande.
Verschillige woorden uit Rond den Heerd staan
overgenomen in het idiotieon dat uitgegeven wordt
door 't genootschap a Tijd en vlijt, » to Leuven.
........
Die 't ambacht kan krijgt de neringe zei de
kleermaker en hij kreeg een pair nude kousen to
stoppen in de paaschweke.
...I....
R

Kerft en slaat nu maar, op uw gemak, de
verzadigde boa en zal het niet gevoelen, een dingen
doet hij nog, hij verteert, en hij slaapt, verterend en
in eenen hoop gerold, eene maand lang, tot dat de
nooddruft hem wederom um leefte dwingt to reizen.
De Boa heeft cone tweespletige tonge, en gelijk
andere serpenten laat hij veninige vochtigheid uit
eene soort van strijkende en weeropgaande tanden
zimperen.
De name van de Boa is van de Grieken gegeven,
die meenden dat een zeker soort van slangen hunne
boeis of melkkoeien kwamen de melk afzuigen; 't is
eene onwaarheid, de name is nogtans gebleven.
Bo, bou, bear, de stemme is, bij vele lieden ook
de name van de koe geworden; in onze tale is die
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Als Hercules door de kerke van Venus kwam
gegaan subbelde hij aan een oneffen steentje en hij
vigil zoo lang als hij was.
Die niet en werkt en eten \Nat
Zeer weinig van den bond verschilt.
--De wereld geen twee zonnen lijdt!
Sprak Alexander vol van spijt.
- - - --.

-

Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock— en Steendrukkera,Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 30

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

23. Factus est, tweede Zondag na Cinxen, binnen de octave van 't Allerheiligste Sacrament,
Sint Jans avond te midzomer. 't Evangelie staat op
bladz. 207, l e jaar. Leest: daarbij bladz. 224 van 't
zelfste jaar.
MAANDAG, 24. Sint Jans Misse en Sint Jans dag,
te midzomer. Leest het l e jaar, bladz. 231, 32 en 34.
't Oud Lombaartzijde, waar nu Niepoort op staat,
wordt ingezwolgen door de zee. 1116.
DIJSENDAG, 25. Sint Gallicanus, martelaar, 330.
WOENSDAG, 26.
DONDERDAG, 27. De octave van Corpus Christi,
of heilig Sacramentsdag.
VRIJDAG, 28. De feestdag van 't Heilig Herte
onzes Heeren Jesu Christi, en Sint Pieters en Pauwels
avond. Leest het 2° jaar, bladz. 212.
ZATERDAG, 29. Sint Pieters en Sint PauwelsZONDAG,

22 JUNIJ 1867

Misse. g Te Roomen s zegt het martijrologium r is 't de
geboortedag p — tot het eeuwig Leven — van Sint
Pieter en Sint Pauwels, apostelen, die, in 't zelfste
jaar, geleden hebben onder keizer Nero. Sint Pieter
wierd in Roomen, met het hoofd nederwaards, aan
't kruis genageld, en op den berg Vaticanus, neffens
den triompheweg, ter garde besteld, vereerd met den
dienst van- geheel de wereld; Sint Pauwels wierd
met den zweerde gerecht, Tangs den weg naar Ostia
begraven, en met den zelfsten dienst vereerd als Sint
Pieter.
't Is van dage patroondag te Roomen.
Op heden, 29 Junij 1867, viert men te Roomen, met buitengewone plechtichtigheid, den achttienhonderdsten verjaardag der martelie van Sint
Pieter en Sint Pauwels. Bij honderden bisschoppen,
uit alle streken en landen des werelds, zijn er naartoe getrokken, onder andere Zijne Eminentie Engel-
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bertus Sterckx, Cardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, mitsgaders hunne Hoogweerdigheden Theodorus
De Montpellier, Bisschop van Luik, Henricus Bracq,
Bisschop van Gent, en Victor Dechamps, Bisschop
van Namen. Onder de vreemde Bisschoppen is daar
namentlijk ook aanwezig Zijne Hoogweerdigheid
Pieter Pauwels Lefevere, Bisschop van Zela, en
Administrator van Detroit, in Noord-America. Die
weerdige man is een vlaming, geboren te Rousselaere,
1804, hij deed aldaar zijne studien, in 't kleen Seminarie en vertrok vroegtijdig naar America, waar
hij de priesterlijke, en naderhand, te weten in 1841,
de bisschopelijke wijdinge ontving. Voor dat hij naar
Roomen trok, is de hoogweerdige Heer Lefevere een
bezoek komen afleggen bij zijne fraaie zusters, die
nu nog te Rousselaere wonen, en bij al zijne vrienden en kennissen, Welke hij sedert zes-en-twintig
jaar niet meer gezien en hadde. Hij is bier ook te
Brugge geweest, en heeft er, op 8 Junij laatstleden,
de wijdinge gedaan in de Kathedrale, op verzoek van
onzen bisschop, 's anderdags heeft hij 't heilig
Vormsel bediend te Kortrijk.
Twee honderd en veertig kerken van ons land
zijn Sint Pieter toegewijd, en acht-en-dertig Sint
Pieter en Sint Pauwels te samen. In Westvlaanderen
telt men er negentiene die onder de bescherminge
schuilen van den Prince der Apostelen, te weten
Autrijve, Caster, Dudzeele — Sint Pieters banden,
— Eessen, Emelghem, Ghijverinchove, Hulste,
Ledeghem, Locre, Loo, Nieuwcapelle, Oostcamp, —
Sint Pieters banden, — Sint Pieters-op-den-Dijk,
Sint Pieterscapelle, Stalhille, Thielt, Thorhout, —
Sint Pieters banden,—blacken, en Sint Pieters, te
riper. Vijf kerken eeren als patroonen Sint Pieter en
Sint Pauwels : Elverdinghe, Oostende, Ploegsteert,
Rumbeke en Waesten.
Sint Amand hadde eene bijzondere devotie tot
Sint Pieter, en 't is merkweerdig hoe hij ter zijner
eere bijna al de kerken die hij stichtte gewijd heeft.
Als hij, omtrent 632, van koning Dagbert, 't oud
kasteel van Gent verkregen hadde, zoo bouwde hij
daar, ter eere van Sint Pieter en Sint Pauwels, een
klooster van reguliere kaneuniken in, 't Welk naderhand Sint Baafs abdije wierd; en op Blandinumberg,
ter plaatse waar de Gentsche afgod hadde gestaan,
rechtte hij een tweede klooster op, onder de bescherminge van Sint Pieter, dat den oorsprong en 't eerste
beginsel is geweest van de rijke en wijdvermaarde
't Kleen Seminarie van Rousselaare telt drie BiEschoppen onder zijne oude studenten„te weten : Monseigneur Leo
Raimundus De Neckere, geboren te Wevelghem, op 6 Junij
1800; Bisschop gewijd van Nieuw-Orleans, in Noord-America,
op 24 Junij 1830, en aldaar overleden, op 4 September 1833;
— Monseigneur Lefevere, en Monseigneur Johannes Josephus
Faict, twintigsten Bisschop van Brugge.

Sint Pieters abdije. — Leest het 2de jaar, bladz. '75.
Sint Pieter had eertijds eene kapelle staan te
Brugge, aan den Noordkant van de Philip- of Slijpstokstrate; zoo te zien is op het plan van Marcus
Geeraerdt; zij wierd gebouwd ten fare 1080, door
Robrecht den Vries, grave van Vlaanderen.
Robrecht de Vriese, zegt die excellente
Cronike, —regierde Vlaanderen in grooten payse wel
xxii jaar. Ende hij hadde Sinte Pietre, den Apostele,
in al te grooter weerde, ende hij stichtede xxx kerken in die eere van Sinte Pietre, eerst Sint Pieters
Canesije' te Cassele, met xxx provenden, ende hij
dede Cassele bevesten ende bemuren. Item, hij stelde
de halve Canesije van Thorhout, ende die Abdije van
Sinte Pieters t' Oudenburg, die men hiet Sinte Aernoudts. Item, Sinte Pieters capelle te Brugge, te
Oostcamp, 't Oostende, te Thielt, te Hulste, te Maldeghem, ende in vele andere plaatsen.
Op den 29 luny 1768, — zoo spreekt Jacobus
Bowens, in zijne Nauwkeurige beschrijving der oude
en beroemde zee-stad Oostende, gedrukt te Brugge,
bij Joseph De Busscher, in 1792, — wierd binnen
Oostende met vele vreugdebewijzen gevierd het vijf
honderdste jaar dat Oostende door Margareta van
Constantinopelen, Gravinne deter Nederlanden, tot
stad verheven wierd. Daar en wierd Beene moeite of
onkost gespaard om die jubelfeeste op het prachtigste
uit te voeren; en al de inwoonders, door de Heeren
van het Magistraat aengemoedigd zijnde, deden alles
hetgene doenlips was, om de straten en hunne huizen
ten besten te versieren.
Om deze feeste meerderen luister bij te zetten,
wierd er op den Hoek van de mart, door de stad, een
zeer schoone praalboog geplaatst, en het stadhuis
was ten prachtigsten opgepronkt, zijnde het afbeeldsel
van wijlend onze . genadige souveraine, Maria Teresa,
boven het schepenenhuis, onder eenen throon geplaatst.
Die feeste wierd geopend op den 29 Junij, zijnde
den Jag van Sint Petrus en Paulus, 's morgens om
Lien uren, met het celebreren van eene solemnele
Misse, door den eerweerden heer Dierickx, prelaat
van Oudenburg, gevolgd . door eene plechtige processie van devotie, rond de stad, met het Alderheiligste,
vergezelschapt door het magistraat, de geestelijke
orders, de ambachten, de neringen, en ook de voornaamste borgers, al met brandende flambeeuwen.
's Namiddags ging den ommegang of processie van
triomphe, bestierd door de Heeren van het Oratorie,
aangeleid in het volgende ordre.
Eene verdeeling krijgsvolk opende de praalstatie, en wierd onmiddelijk gevolgd door den eersten
triomphewagen. Deze wagen, bespannen met vier
Kapitel of collegie van canoniken.
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peerden, was voorgegaan van eenige boeren, drageude hunne veldinstrurnenten, gevolgd door de
Fama te peerde, vergezelschapt door twaalf jongelingen eensgelijks te peerde, order het geschal van
twee trompetters en eenen timbalier. Op de peerden
van den wagen zaten vier boeren, en op den zelven
twaalf boerkens en twaalf boerinnekens.
Tweede triomphewagen, bespannen met vier
peerden en verbeeldende de Religie, omringd door
zeven maagdekens, ivertoogende de drie goddelijke
deugden en de vier hoofddeugden. Op de peerden
zaten vier engelen. Hierna volgde een hëraitt of
wapendrager te peerde, met den schild van de stad,
omringd door vier ruiters.
Derde triomphewagen, bespannen met vier peerden, waarop eensgelijks vier engelen gezeten waren,
en verbeeldende de heilige apostelen Petrus en Paulus, patroonen dozer stad, omringd door zes engelen,
in hunne handen hebbende de instrumenten van
hunne martelie. Hierna volgden twintig jongelingen,
als werklieden gekleed, benevens hunnen directettr,
verbeeldende het uitgraven en uitsteken der stad.
Na bun kwamen dertig jonge visschers, in hunne
handen hebbende de instrumenten dienstig tot de
vischvangst,
Vierde triomphewagen Ostenda Virgo — de
Maagd van Oostende — omringd door eenen stool
van jonge maagdekens, spelende op musicale instrumenten.
Vijfde triomphewagen, bespannen met vier peerden, waarop vier Spanjaarden zaten, en voerende
Margareta van Constantinopelen en Guido, omringd
door acht Spanjoletten. Hiernaer volgde eene tweede
verdeeling krygsvolk.
Zesde triomphewagen, bespannen met vier
peerden, waarop wederom vier Spanjaarden gezeten
waren, en voerende Margareta van Maele en Philippus, bijgenaamd den stouter, omringd door acht
staatsjouffvrouwen, en gevolgd door eene wacht
Spanjaarden te peerde.
Zevenste triomphewagen voerende Philips den
goede en Isabella, omringd door acht princessen.
Hierna volgden de arke van Noe, gejond door de
scheepstimmerlieden; de steenrotse, voortgetrokken
door drie peerden en gejond door de metsenaars.
Doze praalprocessie wierd gesloten door eene verdeeling van veertig husaren te peerde.
Te naaste jare 1868, is 't de 200 $te verjaardag
van die feeste.
De feestdag van Sint Pieter valt acht dagen na
Sint Jans dag, te midzomer, en gelijk de christelijkeSint Jans dag te midzomer van de oude heidensche
midzomerfeeste of zomer-zonnewende meegedeeld
heeft, bijvoorbeeld, het Sint Jans vier, zoo deelt Sint
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Pieters dag, in Vlaanderen, vele met van Sint Jans
dag, en! hoe nader de zee men komt, hoe meer Sint
Pieters dag geheel en gansch Sint Jans dag achter
steekt en in 't donker zet.
't Is eigentlijk op Sint Pieters dag dat wij bier
onze zomer-zonnewende vieren.
Die vermaardheid van Sint Pieter boven Sint
Jan is de nabijheid van de zee te wijden, en, men
bemerkt dit in de oudste tijden, daar waar de afgod
van landbouw en zeevaart, van schip en ploeg, Thor
te weten, meest gediend was, daar zijn de geloofszendelingen met Sint Pieters Thor te keere gegaan, en
hebben Sint Pieters beeld gezet op de brokken van
den verslegen dondergod. Zoo is te Thorhout, Sint
Pieters kerke en abdije gekomen, even zoo heeft keizer
Karel de groote, in de plaatse van de uitgekapte
dondereeke in Hessenland, ook eene Sinte Pieters
kerke later bouwen. Het kunnen wel do zelfste rollers
geweest zijn die in den grond lager van Sint Amands
en grave Robrecht de Vriozens devotie tot Sint
Pieter, en 't en zoo mij niet verwonderen had de
brugsche Sint Pieters kapelle, of 't zij -welke, andere
gediend om ievers eenen gruwelijken donderbosch,
een donderhout of Thorhout te doer vergeten, Op die
zelfste maniere hebben de geloofszendelingen, in de
Dude heidensche vertellingen, die geen geweld en kon
uit den mond des yolks roeien, den afgodsname
Wan in Ons Heere veranderd, en Thor, of andere
gevreesde namen, in Sint Pieter; anders is dit aardig verschijnsel van de menigvuldige Sint-Pieteren-Ons- Heere-vertelderkes, niet nitlegbaar.
Die zaken zitten al veel dieper in den grond
van de vlaamsche tale als dat men wel peizen Z01.1.
Sint Pieter, in al die wondere vertellingen, vaart
of doet altijd slechtst, hij is dwaas, boos, onbehendig, verbrodt alles, terwijl Ons Heere den bestir
kart houdt en alles weer in 't rechte stelt. Daarbij
komt het dat, in zekere spreuken, « Sente Pietere
geldt voor het kwade, het slechLte, het minderachtige, en « Ons Heere » voor het goede, het verkiezelijke. Sente Pieter boven Ons Heere leggen » is heel
Vlaanderen door bekend voor eerst het beste en daarna het slechtste nemen, zijn wittebrood vooreri eten,
enz. Uitstek, verworpen of verkrenkte ware, planten, dieren enz. dat beet men overal nog « pieters » .
« 't En zijn maar pieters, » zest men, « hij heeft mij
daar ne pieter oftwee in mijn hand gesteken, een
hoop verpieterden pruts willen verkoopen; en als
men eenen « pieter » of een « pietertje » aan den man
kan helper, zoo maakt men er doorgaans een kruis
achter, als om de kwade ware voortaan het huffs te
ontzeggen. »
Op den zelfsten grond steune ik als ik wille
roller seven waarom duivel en dood ook Pieter
D
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heeten, en waarom men dagelijks hoort van a Pietje
Pek I en van a Pietje de dood y spreken.
De geloofszendelingen en wisten maar van eenen
God, en liever sterven als die eenheid der Godheid
laten schenden; voorde heidensche Vlamingen waren
er menige goden, elk ende ieder van hun met zijne
bezondere historie en gevaarten; het kwaad, de
dwaasheid, de onvolmaaktheid zelve wierden zekere
goddelijke wezens toegeschreven : wien konde men
dan beter in de plaatse doen treden van die onvolmaakte kwaadaardige godheden als den onvolmaak-

ten gevallen Petrus, om later, na jaren arbeid misschien, de leeringe der katholike heiligenvereeringe
beter uit een te doen, en met mirakelen en martelaarsbloed te bevestigen.
Zoo wij veel kerken hebben die Sint Pieter
toegewijd zijn, zoo hebben wij ook veel familien die
Pieters, Pieterszoons, Piersoons, Persoons, Pietersens, Pietsens. Piessens, Peters, Peeters, Peterman,
Pieterman, Serpieters, Pierens, Depietere, Depiere,
en Coppieters heeten, Welk laatste het hoogedele
Karl Diomedeos uit de de Iliade te binnen brengt.

UITSTAP IN DE WARANDE

DE KENEEL

Weet gij wel hoe men den name Gibraltar
gemaakt heeft?
Gibel-al-tarich was 't eerst, in 't araabsch, dat is
te zeggen berg van Tarich, en, om geene twee ll op
malkaar te laten loopen, heeft men de eene veranderd
in r, en, 'twoord \vat korter nemende, gibraltar daarvan gernaakt, gelijk wij voor flanelle fernelle plegen
te zeggen in 'tvlaamsch.
Maar wat heeft dat te doen met den kernel?
Genoeg en zoovele dat gibel of gimmel, cumul,

kernel, comble, hobbel, hoppel en hoop, in verschillige

talen, al een en 't zelve te zeggen is, te weten eene
hoogte, eene bulte, zoo dat kernel zooveel is als bultenaar, en aldus is de kernel recht daarbij genaamd
geworden, waarin hij van al de andere dieren
incest verschillende is.
De kernel dan, om met zijn onderscheidend
merkteeken eerst te beginner), draagt eene, of wel
twee bulten; maar dat en zijn geene bulten waar de
ruggrate in gekromd zit, 't zijn cerder wans, of aan-
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wassen als bulten, die grooter of kleender worden,
ja bijkans geheel verdwijnen, somtijds, volgens de
omstandigheden van welvaren in de Welke de kernel
verkeerende is. De dassen leven 's winters op hun
smeer, zegt men, 't kan waar zijn, maar 't gene,
buiten kijf, de rechte waarheid is, 't is dat de kernels
al te mets op hun smeer leven, en dat dat smeer in
Dunne bulten zit. Ja, gebeurt het dat de Araabsche
reiziger, op zijnen kernel, niet meer te breken of te
bijten en heeft, en dat er nievers geen oasis in 't
zicht en komt, dan is hij armder gesteld als zijn
lastdier : de kernel leeft voort, en men ziet zijne bulte,
of alle twee zijne bulten langszaam wegkrempen en
gelijk insmelten, terwijl de man niet anders te
verwachten en heeft als schrikkelijken hongersnood,
komt er Beene hulpe. Geraakt men wederom aan
eenigen voorraad, de kemelbulte herwast, in eene
maand tijd of zoo, immers zoohaast als de bultedrager zelve genoegzaam toegekomen is, om te
kunnen jets over hebben; 't gene hij over heeft kruipt
dan in zijne bulte tot den naasten hongersnood.
Den dorst kan de kernel even gemakkelijk
meester als den honer, hij slacht immers van zekere
bijkans dieren geworden menschen, hij drinkt in
eenen keer voor veertien dagen lang, of drie weken,
zoodanig dat hij dan eene geheele reize, door wateren dauwlooze zandwoestinen, afdretsen kan, zonder
drinken, daarin van zijne menschelijke .medeschepselen, dronkaards of andere, zeer wijd verschillende.
De neuzegaten des kernels sluiten toe, letterlijk gelijk
eene tabakdooze, ende en laten geenen toegang tot
het vluchtige woestijnzand; zijne groote oogen dekken met breede schelen, waarin lang lang pinkhair
geplant staat, wederom tot een schutsel en een verweër tegen 't stuivende zand. Alles in den kernel is
van den a/voorzienden God geschikt en gebouwd om
er eenen oprechten woestijndraver van te maken,
bezonderlijk zijne voeten, die in een breed opgevend
schoeisel zit'en, van rekgomnie, zou men zeggen,
waardoor zijn slap, op harde rotswegen onhoorbaar,
op levend zand niet al te inzinkend of te gletsend
en is. De kernel is geboren met kale plekken op alle
vier zijne beenen en op zijne borst, waarop hij rust,
ten blooten gronde, 't zij om geladen te zijn, 't zij
om te slapen, 't zij om zijn voedsel traagzaam te
liggen kuwen ofte herknabbelen.
't Zijn gemeenelijk de lichtste kernels, met eene
bulte, die men africht tot het loopen, en 't zijn ook
de deze alleen die den name van loopers dragen, of
dromadarios, in 't Grieksch; zij loopen tot zes en
zeven dagreizen in eenen dag. De andere zijn de
eigentlijke lastdieren, en men zou ze moeten phorarios heeten; zij dragen immers vrachten van 5 tot 6
honderd kilogrammen zwaar; ja, men kan ze nog

meer vracht tusschen en rondom de twee bulten
singelen, als men wil, maar, laadt men een kernel te
veel, hij blijft goedsmoedig liggen, tot dat men hem
joist van passe geladen hebbe : eene ingeborentheid
die men den kernel niet en zou toegeven.
Van kemelhair maken de Araben tenten en
kleeren, kleeren van de fijne wolle of yacht, en tenten
van de groevere en langere hairen. Men weer dat
Sint Jan Baptiste een kleed droeg van kemelhair.
De kernels geven goede en gezonde melk, ja, in
tgrooteren voorraad als de koeien, is 't dat ze wel
van voeder onderhouden blijven.
In Toscanjen zijnder kernels, en men had er
wilier] in Vrankrijk brengen; de kernels zetteden goed
voort, maar kemeldrijvers en heeft men niet kunnen
krijgen, zoodat men, bij gebrek van diere, den
kemeltocht in Vrankrijk heeft moeten laten steken.
De derde letter van den hebreeuwschen en
griekschen A. B. C. beet gimmel of gamma(/), en dat
is kernel te zeggen; eertijds, als men die letter
schreef, die eene ware kemelteekeninge was, beteekende men den kernel.
DE KERKEDIEVEN
Daar was ne keer, alzoo een honderd jaar of
twee van hier, een schoon kleen kerksken, en 't stond
op eene hoogte, niet verre van de spaansche grenzen,
in eenen vergeten hoek van de Pyreneegebergten.
Daar was weinig beslag omtrent geheel dat kerksken,
dat van lauter Steen was nogtans, van geen briken,
en 'tstond er wel duist jaar, widen de lieden.
Het kerkske
Was van binnen best
Slacht den vogelnest,
want al dat op den autaar stond was zilver, zoo 'tvoor
den franschen rooverstijd bijkans nog overal was,
hier in ons land en elders, en, aan de muren, op
blauwe tafels, hong het rondom vol zilveren arms,
beenen, herten, kindekens, hoofden, oogen, enz.
gedenkenissen van ontvangen weldaden, die de godvruchtige landslieden van daar rondom de heilige
Maagd plachten of te smeeken. Om de waarheid te
zeggen, de menschen kwamen van uren in 't ronde
naar Mariakerke, zoo zij 't dorpken hieten, om hulpe
en troost : 't was haast gelijk eene bOevaart, en als
men revers een vreemd hoofd, of eene reke vreemde
hoeden of mutsen boven de kruine van de bergen
zap kijken, zoo peisde men van 's zelfs dat het eene
godvruchtige boodschap was; 't dorpke en was voor
niet anders bekend.
Het mirakuleus beeld stond bachten den autaar
en was van wit marbel. 't Was een Lieve Vrouwe met
het kindeken, bijkans zoo groot als in levenden lijve,
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en 't firmest een good meester zijn, die, in oude tijden,
die Lieve Vrouwe gemaakt hadde, want zij zag er zoo
milde en zoo moederlijk uit, en ze Leek zoo teeder en
zoo toegenegen naar hear kindeken, dat er menig
een van de pelgrims moest weenen als hij 't zag.
Te midden de hoogkerke of choor, voor den
autaar, hong het eeuwig licht, of de heilige Sacramentlampe, en, gelijk 't gebruik is bij de katholiken,
brandde er dad en nacht licht voor den autaar, en
't was van de zuiverste olie van de olive die verbezigd wierd om de lampe Gods of het eeuwig licht te
houden branden. Daar vvierd ingeleid van de prochianen, om die olie te bezorgemen de oudste order de
ouderlingen en hadden de Sacramentlampe nooit nit
geweten. Een geluk dat ze nooit uit en ging, want, op
de bergen, bij dumsteren avonde, en zo-u de gaande
en de komende man den weg niet wel gevonden
hebben, ware 1 niet geweest van 'teeuwig licht dat
brandde voor Onze Lieve Vrouwen autaar, te Mariakerke,in de Pyreneesche gebergten.'t Was ook daarom
dat er boven de ingangdeure van de kerke eene
groote ronde venster uitgespaard was, en al die van
op de bergen kwam en van daarbachten, om beneden den kerkweg te winnen, konden door die rondo
venster het lichtje Bien, bij nachte beter als bij dage,
en ze wisten, van als ze 't niet meer zagen en dat het
achter den hook van de rotse wegzat, dat ze moesten
rechts omme keeren, anderszins, gingen ze voort,
dat ze kosten bijkans recht omleege, vijftig voet diepe
van de rotse vallen; keerden ze rechts omme, ze
waren in een twee drie beneen den rotskant, in den
offer Breeden kerkwegel.
Dat en zou van honderd keeren geen twee keeren
alzoo passer, ook was 'twel mogelijk dat de stichters
van Mariakerke, in oude tijden, dat al berekend en
voorzien hadden.
't Was alzoo, en die daar dieper in gaat bemerkt
wel dat er nog andere welpassendheid daaromtrent
is; alzoo verlicht Jesus Christus, het ware licht des
Edits, den ongemakkelijken en gevaarlijken bergweg
Onzes ]evens, en, die mij volgt en wandelt niet in
duisternissen, maar zal het licht des levees hebben,
zegt Christus, en dat is 't eerste woord van Thomas
a Kempis, niet waar?
Nu, daar gelaten Thomas a Kempis, de pastor
woonde bij 't kerkske van Mariakerke; 't was een
oude grijshairde kluizenaar, die op en nOer, den
weg over berg en dal wist, en die seffens erbij was,
in geval dat iemand ziek of zuchtig wierd, in 't omliggende.
Al mijnheer pastors prochianen waren houtkappers, die men geheele dagen hoorde zingen en kappen
en werken in de sperrebosschen, dat het klonk en
wederklonk op de bergwanden.

Daar zat tusschen de andere houtmakers woonsteden een allernetste huizeken, bijkans twee miler
van de kerke, en de twee die er in woonden, Pieterken en Netje, zijn huisvrouwe, waren van 'tgelukkigste
y olk van de prochie. Pierken zat geheele dagen in de
masters bezig, en Netje spon. Netjen hadden daarbij
nog een kindje te kweeken, maar eentje, dat Mietjen
hiet, gelijk al de kinders daar hieten, ter eere van de
groote pairoonesse van 'tdorp, en, als moeder spon
Mietje lag dikwijls in 'tzand te ! p ollen. Waarlijk het
was zijn moeder eerder een troost als een last, want
de tevredentheid en de fraaiheid was met Mietje
geboren, en men hadde de blijdschap en de lachende
gezondheid van zijn twee roo-appelkaakskes gekust.
Zijn moeder zag het danig geern, en, van 't minste dat er sehilde met het kind, moeders herte beefde
van ongerustheid; ja, zoo verre ging het dat vader
nog van niet en wist als moeder, op eenen nuchtend
met schrik heuren man aansprak en zei « Pierken,
zei ze, « ons kind is ziek of . t gaat 't worden, 'k ziet 't,
ik gevoele 't !
« Tut, tut, tut ! » zei Pier, en hij smeet Mietje
drie vier keens omhooge, doow het dan, met eene
benedictie en eenen kus, zijne moeder op den hals,
en weg was hij naar de bosschen.
Vader zei wel nog eenen keen of twee : « tut,
tut, tut! » maar, op een ende, hij zweeg, en hij en
kon het hem niet Langer meer onigeven dat moeders
herte beter gevoelde als dat vaders ooze zag.
« Ja-het! » zei hij, « 't kind is ziek, maar 't zal
gb enezen !
En Mietje en genas niet, het wierd van langs
om slechter, en de meester wierd gehaald, en hij
meesterde al dat hij wist, en, als hij nu Lange
gemeesterd hadde : « Hoort! » zegt hij,
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't en gaat

er niei meer van deure komen, vader, of 't moot een
mirakel kosten ! »
Vader en kon hem nu niet meer inhouden, en

moeder, hoe droevig dat ze ook was, had allange
beschikt en besloten wat er te doen stond, als Pier-

ken al met eenen keec opstond en vroeg : 1 Wat
gaan wij doen Netje? »
Zoo, op nen zoelen avond in 't najaar kwam een

man en eene vrouwe den bergkant af, de eene achter
den anderen, langs den nauwen voetwegel, recht naar
de kerke toe. Ze folder hunne stappen en keeken ter
lampewaard, rechts om sloegen ze, verdweenen een
oogenblik, om weer te voorschijn te komen, neffens

malkaar nu, in den kerkwegel. De moeder droeg een
paksken, wel in lappen gedraaid en gedoffeld was 't,
al is 't dat het nog warm weder was.
Als ze aan 't kerksken kwamen vonden. zij 't
y olk bezig met bun avondgebed, gelijk het daar 't

gebruik was : de deure stond rekwijd open, en de
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laatste piep van de zonne over de bergen en was er
nod niet geheel en gansch uitgedoofd. 't Was half
Licht half duister in de voorzale van den koning der
koningen, en 't was de ure dat hij zijne gratien
uitdeeide aan die ze hem ootmoedig kwamen vragen.
Pierken kwam binnen, en zijn wijveken met
hem, en, van als ze binnen waren, zoo bleeven ze
staan, gelijk benauwd van 't gebed te stooren, of van
alzoo van iedereen bekeken te worden, in 't gene zij
van zin waren te doen. Moeders herte was toen nog
eindelijk het stoutste, ze ging tot aan den autaar en
lei heur dierbaar paksken, dat is heur kind, crop.
't Hoet wel zijn dat sulks aldaar, gelijk 't in
Vlaanderen bij streken pleegt gedaan te zijn, ook het
gebruik was, want elk ende een liet ze geworden en
bad voort, en die gedaan hadden namen wijwater en
gingen stillekens naar huffs.
Al de gebeden waren haast t' enden, veel keerskens waren uitgebrand, veel lieden weggegaan, al,
uitgenomen den priester, die nog waakte, en Pierke
met Netje, die nog voor den autaar knielden, waarop
hun kind lag.
« 'k Heb de deure laten aan staan, blijft tot dat
ge gedaan hebt, p zei de priester, a schept moed,
kinders, en God ;eve u al dat gij begeert, met Maria
zijne gebenedide moeder ! »
De goede priester en was niet gelijk die joodsche
hoogpriester Heli, die Anna bekeef en uitschold, om
heure smeekende gebeden en verzuchtingen, zeggende dat zij gedronken hadde.
Op de stemme van den ouden pastor hadden de
twee ouders hun hoofd opgeheven. Zij waren daar
gansch alleene met hun kind, daar en was geen licht
te zien, buiten 't eeuwig licht voor 't heilig Sacrament
des Autaars, en die stilte en dat licht verdobbelden
de innigheid en de kracht van de moederlijke en
vaderlijke gebeden die daar gestort wierden. Vader
en moeder waren overeen gekomen Tangs den wee;
van belofte te doen aan Maria, mocht het kind genezen, dat het tot zijne zeven jaren niet anders en zou
gedregen hebben als wit, ter eere van Onze Lieve
Yrouwe onbevlekt ontvangen, en die belofte spraken
ze van den avond te samen aan den autaar, eer zij
de kerke verlieten.
«Ja loch, » zei Pierken, « wit zal zij zijn, zoo
de lelie, die heuren wortel laaft in gesmolten bergsneeuw, en gelijk een blomken zal kind staan voor
den autaar Gods. Zij zal blinken in de kerke, gelijk
het eeuwig licht dat over heur schijnt, en, komt ze
eens te knielen voor dien zelfsten autaar, waar zij nu
op liggende is, zoo zal zij eene perel van deugdzaamheid zijn, hope ik, en zal God over zijne genade
bedanken. Heere, en doet het licht van onze oogen
niet uit, believe 't u, en laat ze geen dood genaken !

Heere, keert of de hand die dit kind zou willen hinderen, zoo gij de heiligschendende hand zult afkeeren die 't licht zou willen uit deze Lampe doen.
Mietjen had hertelijk geslapen op den autaar,
terwijl dit alles gebeurende was, en als het t'huis
kwam, het sliep nog, ja, tot 'sanderdags sliep het,
wanneer moeder bemerkte dat het merkelijk veranderd en verbeterd was. Het duurde nog eenige dagen
en Mietje was geheel en gansch hersteld.
En 't wierd diesvolgens,
belofte is schuld,
Geheel en gansch in 't witte gehuld.
En als 't, ouder geworden, naar de kerke ging en
altijd nog even brave was, zoo gaven ze 't de plaatse
van eere, recht over den autaar. Daar knielde Mietjen
altemets uren Lang, en 't gebeurde, als de houtkappers 's avonds kwamen hunne avondgebeden doen,
dat ze 't daar nog knielend vonden, gelijk eene
wakende Engelgedaante, onder de - larnpe van het
allerheiligste Sacrament des Autaars.
Men heeft bemerkt dat lieden die veel to samen
zijn, eene zekere gelijkenis van manieren en zelfs
van gedaante en van gelaatstrekken aannemen, zoodanig dat men ze somtijds voor broeders, zusters of
bloedverwanten zou nemen; en zoo was 't dat er vele
waren in 't dorp, die zeiden, dat Mietje, met zoo
lane en zoo dikwijls voor Onze Lieve Vrouwe te
knielen, en er naar te kijken, gelijk het afbeeldsel
of de weersplete geworden was van de heilige Moeder
Gods, en zijne wonderlijke deugdzaamheid deed er
nog wat bij, om de lieden to doen gelooven dat dit
inderdaad de waarheid was.
II
't Was nu bij de zes jaar Men sedert de belofte,
en 't waren jaren geweest van blijdschap en geluk,
maar, onvoorziens, zoo sees er eene duistere wolke
in dien schoonen heniel van Pierkens huisgezin, en
het kwam tot schade en schande.
Korten tijd daarvooren, moot gij weten, waren
er twee vreemdelingen, met vrouwe en kinders,
naar Mariakerke komen verhuisd, in de Pyreneegebergten. 't Zag er aardig yolk uit, en niemand in
geheel 't dorp en wist waar ze van daan kwamen; zij
kochten een stuk lands, en temmerden daar twee
houten huizen op, verse van alle andere woonsten
van menschen,en niemand en mocht er bij of omtrent
komen, late varen van binnen te gaan, of ze namen
't kwalijk. Niemand en wist er in 't dorp over wat
ambocht of neringe die lieden waren : 't vrouwvoik
liep Meg en vuil achter strate; zoo 't scheen en hadden
ze nogtans nooit geen geld to kort, want ze kwamen
's Zondags lit, neffens en boven de bestgekleede van
geheel Mariakerke. Men wist het fijne van de zake
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niet, maar elk ende een. zei : « Daar zit wat onder ! »
Als de vreemdelmgen daar al eenige maanden
verbleven hadden kwam er gelijk eene geheele
veranderinge in Pierkens manieren; zijne vrouwe en
zijne dochter waren 't alle twee beware, maar z'en
dorsten 'tmalkaAr niet zeggen : hij en schuifelde alzoo
niet meer, als hij naar zijn werk ging, 's nuchtens;
't moest zijn dat hij veel min won als gewendte, want
hij en bracht zoovele niet meer t' huis; hij zat vol
gedachten; teerzeerig, lichte kwaad en korzel was
hij : daar moest fevers een schrikkelijk muizenest in
zijn hoofd zitten, daar zijn vrouwe en zijn kind niets
van en wisten, noch en inochten weten. 't Gebeurde
nu en dan, en allengskens meer en meer, dat Pierken
des avonds ook op zijne ure niet meer t' huis en
kwam, en dat ze een gat in den nacht achter hem
moesten zitten wachten; en als hij toen kwam, 't was
ne snak alhier en eene bete aldaar, of been gebenedijd woord sprake, voor vrouwe noch voor kind, en
alzoo naar bedde; of wel hij zocht fevers eene kale
excuse voor den dag te halm, om Netje gerust te
stellen, of hover om het te doen zwijgen, want gerust
te stellen en was het niet meer.
Op nen zekeren keer, dat Pierken naar zijn week
ging, riep het zijne vrouwe bij : « Vrouwe, » zeide
het, « gij en meugt niet verlegen zijn als ik wat late
t' huis kome, van den avond, en 't zou konnen zijn
dat ik niet en kome zelve, zoo, zorgt voor Mietje, en 'n
blijft niet Lange opzitten. » Pierken was daarmeO weg
en ter deuren uit, zonder ooit tijd te laten om iets
te antwoorden. Dat was een droevige dag voor Netje,
den houtkappers vrouwe, en voor zijne dochter
Mietje : 't was al dat ze spraken, den ganschen
dag deure, en elk trachtte aan eenen kant zijne
tranen voor de andere te verbergen, want het kind
zelve, hoe jong dat het nog was, het had al kennisse
genoeg van goed en kwaad om te weten dat het met
vader schrikkelijk slecht ging. Zoo, op eenen avond,
gingen ze te samen naar 't Onze Lieve Vrouw kerksken om troost. Mietje knielde waar 't altijd play te
knielen, recbt voor het beeld, het verhief zijne oogen
en zijn herte, en 't viel in eene diepe meditatie of
beschouwinge.
En zijne beschouwinge of meditatie was aldus :
Het peisde op het huizeken waar Onze Lieve
Vrouwe in vernachtte te Jerusalem, den avond dat
zij van Calvarieberg kwam gegaan, na de dood van
Christus. Het overpeisde Maria's tafel zonder vreugd
of deugd, heur kamerken zonder verzet, heur beddeken, zonder ruste, na eenen rusteloozen dag van
miserie en ellendigheid. En als het 1111 zijn verdriet
bij Maria's verdriet vergeleek, hoe kleen en was dit,
en hoe groot en was dat niet! Bij Maria, oogen, die,
op heure kleederen kijkende, de dreupels ontmoetten

van den bloedregen waaronder zij gestaan hadde;
bij Maria, ooren, waarin nog de hamerslagen scheenen te botsen en te herbotsen, op de vijf plompe kruisnagelkoppen; bij Maria, een herte met een zweerd erdoor, van droefheid, en dat van de scherpste moederdroefheid nit; bij Maria, lijf en ziele te samen
wankelende ende waggelende, onder eenen last van
weedom en verdriet, die een lichaam van ijzer en
eenen geest van diamant hadden doen buigen of hersten, maar die Maria droeg nogtans; bij Maria, een
oceaan, bij Mietje een droppelken droefheid
En dan, peisde het voort op den tijd dat al de goedvrienden van Maria weg gegaan waren, en dat zij
daar alleene te huis zat, bij heur lampken, waarin
rnisschien de olie brandde van Ghetsemani, en dat
lampken schonk een twijfelachtig licht op het uitgeweend aanschijn van de moeder Gods, 't verlichtte
de gansche historie van droefheid, die, sedert den
sterfdag Christi, daarop geschreven stond, en 't deed
de tranen blinken die uit hare oogen perelden
Maria keek naar dat leveed lampken, het eenig
troostelijk ding dat orntrent haar was. En als Mietje
dat altemaal peisde, het gebenedide het lampken
dat Maria troostte in Karen Hood, en 't keek naar de
Lampe van 't eeuwig licht, om er ook troost in te
vinden, voor zijn eigen tranen, en het docht hem dat
bij Maria en met Maria lijden, al ware 't maar in 't
gedacht, na Christus heilige genade, de beste troost
van de wereld is.
Dat was zijne beschouwinge ofte meditatie. Het
stolid op, maar eer 't opstond zoo had het God, door
de handen van Maria, eene offerande gedaan, en 't
docht hem dat ze aanveerd was, 't en zei ze aan zijne
moeder nog niet, het wachtte tot later.

Maar,'k zal ze ook later voort vertellen, die historic van de kerkedieven, die Cardinaal Wiseman
maakte, God geliev' zijne lieve ziele. Amen.
••••■ • ■ • ■■

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
« Alle gaten trekken ! HEEL 't wijf, en zij sloot
de spinde.
den man van Brugge had naar Parys geweest,
hij had daar zeer vele schoone dingen gezien, en hij
vond die stad loch zoo schoon en zoo groot dat hij
-been monden genoeg en had om er van te vertellen:
4

Men mag wel zeggen

Parys ) zeide hij 4 't is een

Parys ook !... D
Eenen kleermakersgast was veertien dagen in
Parijs geweest, toen hij weder 't huis kwam kon hij
maar slecht vlaamsch meer, en vond Brugge sterk
veranderd : «

Ma mere» zeide hij « is dat nog toujours

de zelfste kat?

D
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEHELIJKS

lio 31

TWEEDE JAR

DAGWIJZER

30. Respice in me, derde Zondag na
Cinxen, 't Evangelie . staat, 4 e jaar, bladz. 215. —
Sint Pauwels commemoratie.
JULIJ. — Leest 4 e jaar, bladz. 239.
MAANDAG, I . Sint Rombout, bisschop en martelaar, patroon en vader van de stad Mechelen, 775.
— Sterfdag van Christoffel Plantyn, den grooten
Antwerpschen drukker, 4589.
Item, van Sinte Triniteits dage tot Sint Jan
Baptisten vigelie, waren de drie stater van den
lande vergaderd te Gent, omme met der hulpe van
de heeren van den rade de maniere te vindene hoe dat
zij 't land in paise en in vrede mochten stellen. Ende
al de nation van den kooplieden waren drie warven
te Gent, biddende voor de stede van Brugge, dat zij
daar hunlieden koopmanschepen vredelijk mochten
brengen, koopen, ende verkoopen, zoo zij gecostuZONDAG,

29 JUNIJ 1867

meerd waren, ende hunlieden hoed in 't Zwijn' brengen mochten, .ende uitvoeren zonder belet, of zij zouden Vlaanderen moeten later, ende van noode eldere
trekker. Maar, wat men den Prince Philips den
goeden bad, 't en mochte al niet baton, om de groote
schoffierigheden die zij hem gedaan hadden, als vooren verhaald staat, zoo en was zijne meeninge niet als
de stad te verdervene ende te verhongerene. Ende,
in tea.ken van lien, zoo dede hij bevelen ter Niepoort,
te Dixmude, ende al westland deure, dat men te
Brugge been vitaalje noch andere proviande brengen
en zoude, up de peine van te komen in zijne indignatie. Die van Brugge, dit vernemende, omdat zij
lettel koorens hadden, ende dat 't er zeer diere was,
— daar lager voor 't Zwijn veel oostersche schepen
geladen met koorene, die geerne daarmede te Brugge
gekomen hadden, maar zij en mochten niet deure,
it Zoo heet de have van Sluis.
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omme de staken die in 't Zwijn stonden; — ende
daaromme, die van Brugge, up den eersten dag
van Hooimaand, zonden ter Sluiswaard wel vijf
duist mannen, wel gewapend, om Sluis te belegeren,
ende 't zelve koorene te gekrijgene, want die van
Gent hadden ontboden die van der Sluis, die staken uit den Zwijne te doene, maar zij widen, zij
en zouden dat om niemands wille doen, 't en ware
dat zij espres bevel hadden van den Prince. Des
anderen dags was den lieden van Brugge die voor
der Sluis lagen gezeid dat 't koorene ontladen was,
ende was ter ware buiten Aerdenburg up wagenen
geleid, wel tot zes duizend hoeden, ende gevoerd te
Brugge. Ende zij lagen voor de Sluis achtien dagen;
zij schooten met grooten enginen de westpoorte in
stikken, ende dadender groote schade, binnen der
tijd dat zij daar lagen.
Item, 's Vrijdags up Sinte Margrietenavond, zoo
brak 't heir van Brugge up, dat achtien dagen voor
der stede van der Sluis gelegen hadde, ende des
anderen dags kwamen zij in der stede van Brugge.
DIJSENDAG, 2. Onze Lieve Vrouwen visitatie, —
Leest het l e jaar bladz. 239-40.
WOENSDAG, 3. — Te Oostkerke, bij Brugge, gedachtenisse van Sint Guthago, belijder en koning
van Schotland.
Wie dat Sint Guthago geweest is en hoe dat
zijne reliquien te Oostkerke verheven wierden, beschrijft de hooggeleerde Johannes Molanus (van der
Meulen), Doctor in de Godheid, te Leuven, op de
volgende maniere, in zijnen latijnschen boek: Natales
Sanctorum Belgii, dat is : De Geboortefeesten der Heiligen van Nederland:

Op den 3 Julij, te Oostkerke, een dorp in
Vlaanderen, boudt men de gedachtenisse van Sint
Guthago, belijder en koning van Schotland, de welke
zijn land en rijk verlatende .ter eeren Christi, aldaar
in vrede ontslapen is. Deze heilige, men heeft het nit
oude tradition, gelooft men dat hij van koninklijken stamme was; maar overpeizende dat al 't gene
op de wereld is, niets anders en is als ijdelheid, zoo
is hij in Vlaanderen gekomen, alwaar hij omtrent
den never van de zee, niet verre van Knocke,
heiliglijk heeft geleefd, en na zijne dood, is hij te
Oostkerke, aan de westzijde van 't kerkhof, van
van geestclijke en wereldlijke persoonen, met groote
devotie, ter garden besteld. Maar zoo God door hem
vele mirakelen deed zoo is zijn lichaam met
meerderen eerbied bij de kerke begraven, en men
heeft er eene kapelle over gebouwd, daar waar nu
de torre van de kerke staat. Ghillo, die met Sint
Guthago in nauwe gemeenzaamheid geleefd hadde,
en heeft hem achter zijne dood niet verlaten, en als
hij zelf gestorven was, zoo heeft hij ook, zegt men,

mirakelen gedaan. Want ten tijde van Gregorius,
pastor der voorzeide kerke, die naderhand in order
der Preekheeren heiliglijk geleefd heeft, is zeker
persoon Wiens hand verdroogd was en die tot Ghillo
zijnen toevlucht genomen hadde, door zijne voorsprake genezen geweest, waarop de bovenschreven
patsor dit navolgende vers heeft gemaakt
Contracto Ghillo scit opens conferre pugillo.

dit is Ghillo weet hulpe te verschaffen aan een
gekrompen vuist, — of, volgens een' oude rijmvertalinge
Ghillo maakt gezond
Een vuistjen dor en rond.
Ghillo's lichaam nogtans is in de garde gebleven, maar terwiji de Heere menigvuldige mirakelen
uitwrocht door Sint Guthago, zoo heeft Geeraert,
Bisschop van Doornijk, zijn lichaam van uit de
nederige plaatse waar 't rustte verheven, en gesteld
in eene rijve, die zijne verdiensten weerdig was; dit
geschiedde op den 3 Julij van 't jaar 1159, ter presentie van de eerweerde abten van Dunen, van
Oudenburg en van den Eekhoutte. Op den 1 October 1404, heeft Niklaais, suffragaan van den Bisschop
van Doornijk de zelve rijve geopend en onderzocht,
en daarin de getuigenisbrieven gevonden van gezeiden Geeraert, met zijnen bisschoppelijken zegel
bestempeld, welke brieven aldaer nog te zien zijn.
Te Oostkerke wordt er feeste gevierd ter eere van
Sint Guthago, op 3 Julij en 1 October; zijne reliquien
zijn geplaatst in den kerkemuur, waar men ze kan
zien door ijzeren tralien.
Zoo schreef Molanus in 1595, en hij getuigt dat
deze inlichtingen getrokken zijn uit de lessen van 't
officie, Welk men ten dien tijde te Oostkerke las, ter
eere van Sint Guthago; een afschrift van die lessen
was hem gezonden geweest door Matthias Lambrecht,
alsdan Penitencier der Kathedrale kerke van Sint
Donaas, later Bisschop geworden van Brugge.
De prelaat van Dunen die de eerste verheffinge
bijwoonde van Sint Guthago's reliquien, in 1159,
was de gelukzalige Idesbaldus, — Leest 2d e jaar,
bladz. 155.
Jacob de Meyere, in zijne Jaarboeken van
Vlaanderen, gedrukt te Antwerpen, in 1561, spreekt
ook van Sint Guthago. Hij zegt van dien heiligen
man dat hij alhier toekwam uit Schotland, en op
eene allerheiligste wijze leefde met zijne twee discipels, Ghillo en Guydolf. Hij voegt er bij dat zij van
God met den roo-loop gestraft zijn geweest, deze die
de eerste kapelle gebouwd ter eere van Sint Guthago,
hebben durven omverre werpen.
— Op den 3 Julij 1688, wierd de eerste steen
geleid van de nieuwe kerke der Paters Carmeliten
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Discalsen, te Brugge, door den weledelen Heere
Pieter Van Altere, raadsheere van 't Vrije, Wiens
vader, Jan Baptiste Van Altere, lid van den Raad
van Vlaanderen, vier-en-twintig duist guldens gejond
hadde tot bouwen van deze kerke. Uit herkentenis,
hebben de paters gewild dat zij zou toegewijd zijn
aan den voorlooper Christi, patroon van hunnen
stichter; 't is Zijne Hoogweerdigheid Guilhelmus De
Basserij, onze dertienste Bisschop, die ze consacreede, op Sint Jans dag, 24 Junij 1691. Op den
buitengevel boven de groote deure, ziet men Sint
Jan Baptista in een half verheven beeld en binnen
den communiebank, houdende aan den pilaster tusschen 't Sanctuarium en den autaar van Sinte Teresia,
staat er een groot beeld van gezeiden heilige, met al
onder 't wapen van Jan Baptista van Altere, en 't
volgende opschrift
M.
0.
D.
ET OETERNIE- MEMORIOE NOBIL. DNI
JOIS BAPT. VAN ALTERE,QUI HAS SACRAS
OEDES CHRISTI PROECURSORI AC NUTRITIO
PROPRIO OERE EREXIT,

1691, POSUERUNT
AC 1861, RENOVARUNT.
't Is te zeggen: a De Paters Carmeliten Discalsen
hebben dit in 't Jaar 1691 gesteld, en in 't Jaar 1861
vernieuwd, tot glorie van den allerbesten en allerhoogsten God, als mede ter eeuwiger gedachtenisse
van den weledelen Heere Jan Baptiste Van Altere,
die deze kerke, op zijne eigene kosten, ter eere van
den voorlooper en van den voedstervader Christi,
gebouwd heeft. ➢ Peist nu, lezer of lezeresse, hoeveel
goed er in dit kerksken al geschied is, sichten dat
bet daar staat, en hoe het de edelmoedige ziele van
Mijnheer van Altre moet gedinken in het ander leven.
Jan Baptiste van Altere, heere van Stildershove,
hadde getrouwd Prisca Cloribus, zij waren beide
gesproten uit een adelijk huis van Brugge, dat verschillige manner in het magistraat heeft gehad,
andere schoone en treffelijke poster bediend en veel
goede werken gedaen; onder ander bestaat nog het
godshuis Cloribus, in de strafe van dien name, ten
ingaan aan de Bouverijstrate.
Jan van Altere, met zijne vrouw en familie, ligt
begraven tot de Recolletten, nu het park, alwaar zij
eenen autaar op hunne kosten hadden later maker.
Zij lieten verschillige kinderen na, waarvan Prisca
van Altere, die de over-oud-grootmoeder was van
den baron Eugene de Peellaart van Hoonacker te
Slate Kruis; Isabelle van Altere, de oud-grootmoeder
van Mevrouw Josephine de Wree, dicta Veranneman,
groot joufvrouw jubilarige van het princelijk begijrihof te Brugge; en Pieter van Altere, heere van Stildershove, schepenen en commis van de Maalderije

van den laude van den Vrijen, die trouwde Marie
Madeleine de Croeser, zuster van Joseph de Croeser,
canonik gradueel van het bisdom van Jper en daarnaar proost der collegiale kerke van Cassel.
't Was die zelve Pieters vader die de Discalsen
begiftigde met eene somme van 24 duist guldens,
tot den opbouw van hunne kerke, en die stierf het
laatste manshoir van zijne edele familie, hij wierd,
met zijn wapen op zijne kiste genageld, begraven in
de kerke van de Recolletten, nu het park en publike lusthof, bij zijne ouders.
De gemelde hear baron de Peellaert bezit een
handschrift waar de teekeninge in geschilderd staat
van het beeld van den Sint Jan Baptiste en van de
heilige Maagd, die beide nog hedendaags in de
kerke staan der eerweerde paters Discalsen aan beide pilasters, revers het sanctuarium; dit handschrift
getuigt dat de Sint Jan het afbeeldsel naar 't lever
is van Jan Baptista van Altere, en dat van de heilige
Maagd het portrait van Prisca Cloribus, zijne vrouw.
Dit handschrift is geteekend en geattesteerd
door cononijk P. L. de Molo, protonotaris apostolijk
van de acten ter matricule gebracht van den raad
van Vlaanderen.
DONDERDAG, 4. Sinte Elisabeth, Koninginne van
Portugaal, 1336. — De dichter pater Adrianus
Poirters, priester der societeit Jest, overleed te
Mechelen, op vandage, 't jaar 1675. Hij was geboren
te Oosterwijk, in 1625, was professor te Mechelen en
te Maastricht, preekte naderhand, in verzen somtijds
en voor de vuist, te Leuven, te Antwerpen, te Lier,
en te Mechelen.
Pater Poirters schreefveelboeken, onder andere :
Het masker van de wereld, al 34 maal herdrukt; het
duifken in de steenrotse; de spiegel van Philagia
het heilig hof van Keizer Theodosius, en meer andere.
Uit den spiegel van Philagia deele ik vender de liefhebbers 4 Roseline en Disteline » mede, tot een
staalken van 's paters dicht- en schrijfmaniere.
VRIJDAG, 5. Sinte Zoe, huisvrouwe van Sint
Nicostratus, martelareesse, 280.
ZATERDAG, 6. Sint Gowaard.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE JACANA

Op veel van onze grachten en andere staande
wateren groeien er waterlelien, of, om eenen even
schooner name te gebruiken, wompelblftren.
Een wompel is eigentlijk eene wimpe of wimpel,
waarvan de franschen tine guimpe gemaakt hebben,
en dat is een nonnen hals- en schouderdoek. Gaat
gij ooit bij de hospitaalnunnen in 't Sint Jans huis,
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te Brugge, daar zult gij, bij veel vlaanische woorden,
die overal elders uitgestorven zijn, nog dat oud
woord wompe, of wompel hooren, waarvan de dichterlijk begaafde vlamingen den Nenuphar, of de
waterlelie, eene ontleende benaminge gemaakt hebben. De wompelblaren vindt men in Egyptenland,
en in andere sterk bewaterde deelen van Africa, ja
ook in Brasiliön, maar daar groeien ze in zulke hoeveelheid, dat ze een groen tapijt met groote geluwe
en Witte blommen bezaaid over 't water spreiden, dat
eenen mensch bedriegen zoude om er op te gaan
en Sint Pieters zeewandelende avonturen te beproeyen. 's Menschen voet ondertusschen is gemaakt om
op vaster vloeringe als op wompelbraren te treden,

maar loch, God heeft, in zijne alwijsheid, zekere
tweevoetige wandelaars zoo geleersd en gespoord
dat zij zonder vreeze konnen het herte en het zaad
van de waterlelien, over 't water zelve, gaan uitplunderen, en daar hunne dagelijksche leefte van maken.
Die gevederde blad- en waterwandelaars zijn devogels
waarvan hierbij een verbeeld staat, en dien ik,
opgevuld wel te verstaan, vermeene gezien te hebben
in 't museum van 't kleen seminarie te Rousselaere.
Met zijne vier lange sterwijs uitsprietelende teen
kan hij een wompelblad geheel en gansch overvademen, dat het maar weinig onder en gaat, en zoo
schrijdt hij, van 't een op 't ander, tot dat hij komt
waar hij zijn moet. Daar zijnder die zeggen dat hij

zelf op lose bladeren weet te varen en den wind
te vangen in zijne bepluimde slippen, die hij bij
maniere van zeilen zou uitspreiden, maar dat heb ik
moeite om voor waarheid te aanveerden: dichterlijke
waarschijnelijkheid kan het zijn. De vogel is al raar
genoeg van toestel en gemaaksel, om hem alzoo te
bewonderen, te meer omdat hij op zijne uit,tappen
over 't water, met den klauw niet, natuurlijk, maar
met den bek en zijne spooren hem verdedigen kan
tegen elken vijand die hem het watergebied zou
betwisten. Zijne spooren, zult gij zeggen, ja, maar
die spooren staan hem aan den uitspringenden hoek
van iedere vlerke, zoodat hij, slaande, slinks en rechts,

gevaarlijke wonden kan toebrengen,
De Jacana is een groote schreeuwer, zoo hoort
men zijne stemme boven de stemme van de tallooze
puiden, die 's avonds zitten hunne avondgetijden te
rekken en te kwekken, in de moeren van Zuid Africa
en Zuid America.
De Jacana is, zest men, canneelbruin van vederen en gedeeltelijk met wit en zwart gebont; hij hoort
van familiewegen tot de reigers, de oovaards en de
kranenhoirie, en is niet schuw van den mensch,
trouwens om de goede reden, zeker, dat hij hem zoo
gemakkelijk ontgaan kan, en, weinig nut verschaffende, weinig of niet te vreezen en heeft.
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DE KERKEDIEVEN

Maar in een kind van zeven jaar, hoe kunnen
zulke gevoelens dan plaatse grijpen?
'k Hebbe 't gepeisd dat ik van den lezer of
lezeresse die tegensprake ofte tegeninwendinge te
verwachten had. 't Is waar, daar en bestaat tegenwoordig in de wereld Been gedacht meer, bij de
menschen, van de rijpzinnigheid die Gods onmisbruikte grade, onder de zorge van de heilige Kerke,
kan te wege brengen bij een kind. Wij hooren
dikwijls genoeg spreken van vroegtijdig verstand,
bekwaamheid, memorie, enz., maar zelden spreekt
men van vroegtijdige deugdzaamheid, daar nogtans
't eene zoo natuurlijk is, elk in 't zijne, als 't andere.
En waarom Diet? De levens van de heiligen maken
ons Sinte Rosa de Lima bekend, Sinte Maria Magdalena de Pazzi, Sinte Catharina van Sienna, en andere;
bij wien 't verstand en de heiligheid bij veel vroegere
jaren te voorschijn kwamen als bij ons Mietje, en, om
zoo verre niet te gaan, wete ik zelve voorbeelden van
kinders, die, beneden de jaren van verstand, zoo
men ze gemeenelijk pleegt te rekenen, groote menschen zouden doen versteld staan hebben. Ach, ware 't
zake dat de ouders, de moeders bezonderlijk, hunne
kinders moisten op te brengen voor God, van uit de
.wiege, ware 't zake dat, in de plaatse van hunne
jonge quinten toe te geven, hunne grillen en felle
passien te streelen en door de dichtgesloten vingers
te zien, of bijkans niet te zien, ware 't zake en gave
't God dat zij den eersten dageraad van 't kinderlijk
verstand trachtten to verheerlijken met het bekend
maken van de oneindige goedheid Gods, en dat ze
hunne schuldelooze lippen de twee zoetste namen
leerden spreken die daar in de scheppinge hoorbaar
zijn, hoe menige moeder, die nu ligt en weent over
de ondeugendheid en de dwaasheden van haar eigen
vleesch en bloed, hoe menige moeder zou er God
bedanken, dat hij hare familie eenen of eene heilige
verleend heeft.
—Maar waar blijven de kerkedieven?
— Als moeder en kind te huis kwamen, zoo
traden ze, sterker gewapend tegen den inval van
droefgeestigheid en kleenmoedigheid, in hun verlaten
huizeken. « Peist patientie, moeder, » zei Mietje,
en stelt uw betrouwen op God en op Onze Lieve
vrouwe. •
't Was 's anderdags morgens wel negen in den
voornoene eer Pierken binnenkwam, bleek van wezen en verzeeuwd ziende, gelijk een die niet geslapen
en heeft. 't Eerste dat hij deed was eene zware beurze
geld op tafel smijten, dat het klonk, en recht naar
boven loopen om te gaan slapen. Moeder en heure
dochter keeken lange en met verwonderde oogen

naar zulk een zak geld, ze'n waren trouwens niet
gewend ooit eenige sommen teenegader in huis te
hebben, en als Pierken, na moat uren rustens, weir
van boven kwam, en was 't in 't geheele niet wel
gezind, omdat zijne beurze nog lag waar 't ze
gesmeten hadde.
« Wat beteekent dat nu ? » vroeg het met spijtigheid. « Is het venijn dan, dat gij er niet en durft
aan komen? »
« Pierken, » vroeg de vrouwe, I hoe in Gods
name zijt gij aan dat geld gerocht?
« Eerlijk, vrouwe p , zei Pierken, « ge'n peist
toch niet, dat het gestolen goed is, zeker?
« Verre zij van daar! » zei moeder, « maar ge'n
hebt nu, zekeren tijd van bier, toch niet gevrocht
om zulk eene beurze geld met te brengen, doet gij,
vader? Neemt nu nog dat het alles ten besten gaat,
ge moet getuigen dat zulk eene somme, in eenen
nacht opgedaan en 't huis gebracht, niet en is om te
zeggen : wij en gaan ze maar seffens uit wisselen en
deelen. »
« Ge moot gerust zijn, vrouwe, en ne spreekt
er niet meer van, 't is eerlijk en deugdelijk gewonnen; 'k heb bij kennissen geweest, die mij op den
weg gesteld hebben om goede zaken te doen in den
handel, en dat daar ligt en is maar de voorsmake,
zou 'k peizen, van 't gene dat nog achter komt.
De goede vrouwe aanveerdde 't zoo 't heur man
zei, en ze was geruster; ze stale de beurze weg, maar
iets daarvan gebruiken? ze had nog liever.... Zoo ze
vrocht van Tangs om neerstiger, en zat dag en nacht
op heur spinnewiel, om heure zaken rechte te houden en den honger nit den huize te weren. De
beurze, noch zij noch heure dochter en wilder er de
hand aan steken. Een dingen was voor hun alles te
zeggen : Pierken en was de zelve niet meer, alle
religieplicht lief hij staan, ging nauwelijks 's zondags
naar de Mis3e, was altijd laast in en eerst uit de
kerke, en men had gezeid, dat eeken dale, dat duizend
jaar, — zeiden ze, — gestaan had, ging den een' of
den anderen keer op Pierkens hoofd vallen.
Op eenen zekeren dag dat Mietje Pierken
mOegetrokken had naer 't kerksken om te bidden,
als 't gedaen hadde en zap 't zijn vader niet meer,
en als 't uitkwam hij stond bailers de kerke te beiden.
a Maar vader toch! » zei Mietje.
« Ja, ja, » zei vader, » 'k en kan 't ik daar zoo
lange niet herders, met dat lichtje, 't is gelijk in eenen
grafkelder, de schilderijen kijken altijd op mij, zou
men zeggen, en Onze Lieve Vrouwe zelve kijkt zwart.
't En was mij niet meer herdelijk, zoo 'k peize, 'k ga
ik eene mondsvolle lucht gaan scheppen of twee. )
Het kind oaf nen verzucht : « Hewel Heere,
vader, » zei 't, ge 'n pleegt gij alzoo niet te spreken,
D
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wat schilt er dan met u, seders eenigen tijd, gij en
gelijkt den zelven niet meer! »
Pierken en oaf geene antwoorde, en ze gingen
te Ore naar huis. 't Ging eenig weken veel beter,
maar 't en duurde niet lange, of Pierken herviel, en
't was erger als te vooren met het manneke, 't was
nu weken dat het van huis bleef, in de plaatse van
dagen, en....
Maar 't wordt tijd, dunkt mij, dat ik uiteen
doe hoe dat al gekoinen is.
Die nieuwe aankomers, waarvan ik daar gesproken hebbe, waren van dat ruwlokte yolk, dat
omtrent de grenzen pleegt te nestelen, bezonderlijk
van die streken waarder bergen staan. 't Waren
blauwers, die, voor een zeker profijt, het op hun
namen van fransch good over de grenzen in Spanjen
te doen, zonder de rechten te betalen, en dat wierd
al te mets geheel in 't groote gedaan, met geheele
benden yolk, die wel voorzien waren, en niet en
vreesden was 't dat ze overvallen wierden, een of
twee van de douaniers in 't zand te schieten, wetende
dat ze ook niet anders te verwachten en hadden. De
twee blauwers die te Mariakerke aangeland waren,
hadden menigen heeten dag doorstaan en ze wisten
waar hunne hander stonden. Ze waren bekend
gerocht op hunnen voorigen post, en, met dat ze te
Mariakerke hoeken en kanten bemerkt hadden waar
de commisen maar zelden en scheenen te komen,
daarbij, omdat het daar goeloos yolk was, zoo men
ze t, zoo waren ze naar daar gekomen. Om te kunnen
handelen moesten ze eenen maat hebben, die wel de
stroke kende en hun Wilde den wed toogen : zoo zij
zagen rond, en ze klapten wat, tee en Pier Jan en
Klaai, van onverschillige dingen, en vonden in korte
dagen wat zij van doen hadden. 't Was een katte om
over de bergen te klauteren, zeiden ze, goedsmoedig
be 'n kunt niet meer, die alle y geloofde dat ze hem
beliefden wijs te maker, en, konden ze hem in 't net
krijgen, die, uit vreeze van zijne reputatie te kort te
doen, zeker zou gezwegen hebben en gesloten
iebleven zijn, gelijk eene peperdoze.
Ze begosten dan met al de kundigheid die slecht
yolk eigen is Pierkens vriendschap te betrachten,
ze moesten weten hoe 't het al stelde in zijne zaken,
hoe 't met zijn vrouwe was, hoe zijn kind hies, enz.
En ze hadden zulk eene compassie! g Alzoo
moeten worker en sleuren, » zeiden zij, « voor een
arm stuk brood ! 't Was zijn schuld, het kon rijke
worden, geluk stond voor zijne deure, het en had
het maar te pakken.
Pierken en zei in 't eerste maar ou en ja
daarop, zonder veel te letter wat zij vertelden, maar
't wierd dat zoo dikwijls te hooren, dat het op een
ende aan 't vragen gerocht, en hoe en wat begon
d
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te willen weten, nit nieuwsgierigheid.
En Pierken was yerkocht.
Ze lieten hem indrinken van handel en verkoop,
van eerlijke winste, van goekoope ware, van « geld
trekt geld, en ne kent zijn meester niet, » tot dat de
groote brokke kwam : de die en kon 't niet zwelgen.
« Neen neon, niet te doene, noch 'k en zou,
noch 'k en zal! En mijn lei en wagen! En wat zou
Netje zeggen ! Niet te doen, last raijn hoofd gerust !
En Mietje toen! Liever roggenbrood, roggenbrood, »
zei Pierken.
Maar als 't ten naasten keer roggenbrood was,
en dat nog van 't jeudigste niet, toen kwam hem
geheel de historic te binnen, die de blauwers hem
verteld hadden, en aan de laatste bete roggenbrood
verkropte ze hem albij, in zijne kele.
d Maar wij zijn fransche onderdanen » zeiden ze
vender, « wat maakt u de spaansche wet? De spaansche wet is voor de spaanjaards, Wien 't verboden is
fransch goed uit Vrankrijk te haler, wijlieden mogen
goed in Spanjen doen! Ze kunnen 't pakken, 't is
waar, maar, zet een schip op zee, met honderd baler
rijs, zoo genomen, de zee kan 't ook pakken, ass 't
daarop aankomt; en wat dat 't lever aangaat, als men
door die onbekende sluipen niet en mag, nit vreeze
voor eene handvol commisen, zoo en mag men op
zee niet meer gaan, uit vreeze van 't water, noch in
bedde niet meer gaan, uit vreeze van de dood : ja,
grootvader zaliger, is loch ook op zijn bedde gestorYen ! »
« Tut tut tut, Pierken gij hebt al meer herte als
dat, wij en zullen 't Jan Begels geen twee keens
moeten vragen, Pierken, maar gij, gij zijt een treffelijk man, en een man van verstand daarbij, gij hebt
toen nog gelijk dat gij geene katten in zakken...
« Wanneer is 't? » zei Pierken.
« Van den avond, van zoohaast Os het begirt
te dumsteren.
't Begon te dumsteren, in den hemel waar de
blauwe wolken varen, in den hemel van Pierkes nog
zuiver en vlekkeloos geweten, en, zoo 'k alreê gezeid
hebbe, in den hemel van Netjes, en — eilaas eilaas !
— van Mietjes gelukzaligheid.
Begon te dumsteren... en 't was 's mongers na
die durnsteringe dat Pierken naar huis kwam, zwaar
gelaan, met die beurze geld, diet op tafel smeet, want
het was moe, moe gelijk een die van de mare bereen
geweest heeft, al is 't dat de blauwers, voor den
eersten keer en met opzet, al lather en al gabberen,
gelijk lieden die spelen, eene allergemakkelijkste
blauwreize uitgesteken hadden. Pierkes conscientie
woeg nog zwaarder als het geld dat het droeg, en
dat hem voortaan ging meester zijn, het niet!
En zoo gaat het met menige eenvoudige ziele,
D
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diet gevaar niet en schuwt, zij vale, en zij blijft liggen, of wel zij wordt, in de benauwdheid en de
flauwheid die de val veroorzaakt, verder en verder
meOgeleed in de boosheid.
De blauwers wisten dat er berouw in Pierkes
eerlijk herte zat, ze hadden hooren spreken van zijn
bezoek, met zijn kind, in de kerke, en ze waren
besloten dat het hun niet ontgaan en zou. Daartoe
moest het in 't vier gesteken worden, zeiden zij, en
ne keer de reuke van spaansch buskruid gerieken.
Ze gingen dan al te samen, geheel de bende, en
Pierken voorenaan, verzekerd met een deel blomkens
op zijn mutse, — zijnen moed, zijne rapheid in 't
klauteren enz., — op den blauw.
Men gerocht order de commisen, die niet zacht
en vielen, maar die schooten en stokslagen deelden,
dat het klonk, en in de zelve munte weder betaald
wierden, van Pierken .zoowel als van al de andere.
En 't ende van 't spel was dat de blauwers den weg
wonnen en met klaar gevveld hun eigen en hun goed
tot in Spanjen door vochten, en dan gelukkig weèr
in hunne bergen kroopen.
's Anderdags van Pierkens thuis komen met
eene deftige blauwe ooge en drie vier ribber die zeer
deden, maar ook, met eene gouden plaaster om
daar3p te leggen, 's anderdags, zeg ik, hong er al
een plakaat, aan al de kerken in 't ronde, zeggende:
Zoo wie de daders van den aanslag tegen 's lands
douanen van Spanjen kon aanbrengen, dat hij eene
eerlijke belooninge te verwachten had, en, had hij
erin meêgedaan, dat het hem op staanden voet vergeven zou zijn, zonder meer, wilde hij 't bekend
maken.
Men zou peizen Pierken zal 't waarnemen, peen,
de andere waren hem al veel te rap : « Kijk » zeiden
zij, zoo groef weg als zij eertijds beleefd en zeemtalig
geweest hadden, « Kijk, Pierken, doet nu dat gij
wilt, gaat wee'r naar huis en laat ons zitten, maar
van 's anderdags zijt gij spanjaard : doet dat gij wilt,
Pierken !
Nu en had Pierken noch wil noch vrijdom meer,
van iets te doen, 't en zij dat zijne beulen hem
beliefden te heeten; moorden en brander met opzet,
daar en vroegen zij hem niet naar, maar 't kwam er
dikkens naar op aan; zij gaven hem te kennen dat zij
waarlijk Been treffelijke blauwers, maar treffelijke
banditi waren, of rabauden, zoo men plach te zeggen,
en 't wierd nu bijkans alien nachte te gebeuren, dat,
de schrikkelijke ure van middernacht, als eerlijke
lieden roster en de duivelen ontbonden gaan, Pierken in de eene of de andere dievenpartije aan den
lastigen en gedoemden arbeid lag.
Geld menrengen ! Dat en deed Pierken al large
niet meer, hoe kon het zijn huis besmeuren met den
D

prijs van zijne boosheden, en zijne vrouwe de dood
aandoen? Kreeg het niets meer, of wilde het niets
hebben, gelijk Judas, die zijne dertig zilverlingen
weder droeg? 'k En weet niet: kind en vrouwe en
konden dat niet lezen. in zijne verbijsterde oogen en
in het verwezend gezichte dat het op had, iederen
keer dat het te huis kwatn. Het zuchtte en het steende,
het droomde bij nachte en het zweeg bij dage, als
't was dat het niet uit en moest. Zijn lever stak hem
tegen, het knaagde zijn herte op, sprak van in een
water te loopen, of beneOn de bergen te springen.
Zijne masts hadden hem al dikwijls zien omleege
kijken, over den negge van eenen afgrond, ofwel,
met zijnen duim de sne6 van zijn mes beproeven,
en dan loegen ze met hem : « Pierken, zeiden zij,
g 't zou zeer doen, jongen ! Gij en durft niet, Pierken !
`'Naar houdt het u dan, kameraad? D
•

ROSELINE EN DISTELINE

Het is genoegelijk en te samen leerzaam dat
eertijds in een klooster gebeurde. Sommige religieusen hadden eene begeerte om van de deugden van
de medezusteren eene heilige of sanctinne te maken.
Opdat gij mij wel zoudt verstaan, zoo zal ik
u hiertoe wat Licht geven.
Keizer Karel placht te zeggen, dat men, om een
kloek soldaat te zijn, moest het hoofd hebben van
eenen Italiaan, want die zijn vernuft en spitsvindig;
de schouderen van eenen hoogduitscher, die zijn
sterk om te werken en palissaden te dragen; den buik
van eenen Waal, want, in tijd van rood, kan hij
gebrek lijden en hem gedulden met een stuk brood,
met ajuin overstreken; de voeten van eenen Spanjaard, want die zal voor zijnen vijand vast staan en
niet wijken.
Op diergelijke maniere wooden deze religieusen
ook een geestelijk lichaam maken, fatsoeneren ende
optooien ; zij zeiden dan : Last ons nemen de godvruchtigheid van zuster Agnes, de oodmoedigheid
van zuster Barbele, de vlijtigheid van zuster Geertruud, de vriendelijkheid van zuster Katharina, de
gehoorzaamheid van zuster Ccilia, de patientie
van zuster, zuster, zuster...., daar bleeven ze zusteren, en haperen, en in niet eene van alien en kosten
zij eene volmaakte verduldigheid vinden, daar ze
nogtans in 't geheele wel met tachentig religieusen
waren. 'Ik geloove, Philagie, dat ze al verduldig
waren, maar, zij wilder eene uitmuntende verduldigheid uitkippen, om de sanctinne daarmede rijkelijk te versieren. Men zegt gemeenelijk : Patientie is
een goed kruid, maar 't en groeit in een iegelijks
hofken niet, of, groeit het daar, het komt zoo lich-
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telijk te verslenzen en te verdorren. De zalige Henricus Suso hoorde eens in zijne gebuurte moord en
brand roepen ; dit groot misbaar geware wordende,
komt hij met alle vlijtigheid aangevlogen om de
dieverije, doodslag, of vrouwenkracht te verhoeden.
En vragende aan. de vrouwe van den huize, die hij
zoo ijzelijk had hooren schreeuwen, waarom dat
ze zoo moord en brand was roepende, oaf zij voor
antwoorde : a Och, eerweerde pater, ik hebbe mijne
naalde verloren ! g Zij mocht zeker wel zulk een
gebaar makes, niet omdat zij de naalde, maar omdat zij den draad van patientie kwijt was ende
verloren hadde.
Met uwen goeden oorlof, o Philagie, zal ik hier,
in het voorbij gaan, eens het verwijt en berispinge
verhalen die eene zachtmoedige Roseline aan eene
spijtige en korzele Disteline gedaan heeft, dit zijn
hare woorden
Is 't dat er is een lastig kruis
Dat is voorwaar een twistig huffs;
Waar dat de vrede wordt gestoord,
En daar men niet als kijven hoort
Want korzelheid en droef gekijf
Die gaan aan ziele en aan het lijf.
Gij, Disteline, hoor-je je wel,
Gij zijt de hamel met de bel '
Gij zijt te korzel en te stuur,
Gij ziet te bitter en te zuur,
Gij stelt het huffs stAag in verdriet
En zijt een kruiken roert mij niet.
Nu wil-je zus, nu wil-je zoo,
Gij kneutert om een haverstroo,
Gij wilt dat kinders, dat de maagd,
Dat iedereen uw' tong verdraagt,
En gij blijft om een hallif 3 woord
Wel heele dagen lang gestoord.
Dan hoort men niet een woord van min,
Maar hebt den stommen duivel in.
Laast had een kind uw werk geraakt,
Wat rook hebt gij daarom gemaakt?
Gij wierd terstond zoo helzig gram;
Ge'n spouwdet niet als vier en vlam,
Gij dreigdet 't kind met eenen steen,
Gij woudt het breken hals en been;
En wat had loch het schaap gedaan?
Een van uw bouwtjens‘ raakte 't aan.
0 vuile en vreede looze dant 5
Hoe speelt gij met den tuiteband !
De belhamel, het schaap met de belle aan den hals,
dat voor den trop gaat gij klinkt altijd
2;Gestadig.
3 Zoo zei men eertijds half.
4 Een van uwe rokken.
5 Zottemutse.

Aan tafel gaat het al zoo slecht:
Daar knort gij schier op elk gerecht.
Dan is 't te heet, dan is 't te koud,
Dan is 't te zoet, dan is 't te tout,
Dan kraakt het moes nog naar het zand,
Dan is de blompap aangebrand,
Dan zijn de eiren hallif rot,
Dan smaakt het rundvleesch naar den pot.
Dan is te mager het gebraad,
Dan vindt gij slekken in 't salaad,
Dan is de borer u te wit,
Dan, dat de kaas col maaien zit!
En nog en zeg ik niet met al
Van uw getier en bite gal,
Als laast de maart, die haastig was,
In 't spoelen brak een fijn gelas.6
0 korzel hoofd, o vuil malloot,7
Met uwe Lange zure toot,
Hoort, vijs fatsoen, hoort spijtig Bier,
Een die wil rokken 8 groot getier
En drijven tegen ieder dyers,
Die waar •eel beter kluizeners,
Of sloeg haar aan den heikant near,
Zoo hoorde men seen kijven meer.
Fen die vreedzamig Leven wil
Die zwijgt, gelijk een muisken, stil:
En, hoort hij lasterwoorden aan,
Hij laat ze zachtjens henen gaan.
De pais staat daar op Casten voet
Daar me oorlog aan zijn tonge doet,
Daar me al zijn driften wederstaat,
En daar men hoed trekt uit het kwaad.
Tot uwent dan, in 't Dort gezeid,
Ontbreekt het aan lankmoedigheid.
0 God, hier val ik voor U near,
Een bid, terwijl ik de andre leer,
Maakt dat ik zijn mag liefgetaal
En iedereen beleefd onthaal';
Dat nooit verwijt of schamperheid
schielijk uit de lippen scheid
Dat ik mijn tong wel zouten mag,
Om zoet te zijn den heelen dad, ;
Want, zeker, een vreedzamig mensch
Is ieders vreugd, is ieders wensch,
Omdat zijn goedheid overal
Ook honing trekt uit bittre gal.
Pater A. Poirters, S. J.
6 Glas.
Zottinne.
8 Bereiden.

Gedruld bij EDW. GAILLIABD, en COMP. Boek- en Steendrukkera. Brugge.
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TWEEDS JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 7. Dominus illuminatio, vierde Zondag
na Cinxen. 't Evangelic, van de ,, wonderbare vischvangst, staet jaar, bladz. 223. Gelijk de dieren
rond Christus deden in de wildernissen, zoo vergaderden bier de visschen rond Hem, in bet meer van
Genesareth, waar 's nachts te vooren, van geheel den
nacht, Been enkel vischelken te krijgen en was geweest.
Leest het gene over de vischvangst geschreven
staat in mijn l e jaar, bladz. 253.
De doopvonte, hiet men eertijds in de kerken
de Piscina, of den vischput, immers omdat de christenen uit de doopvonte als opgevischt en van den
ondergang gered worden. De oude heilige vaders
spraken dikwijls hunne doopkinderen aan en zeiden
er vischelkens tegen. Daar bestaan oude schilderijen
van 't heilig doopsel Christi, in de Jordane, waar

6 JULIJ 1867

eene menigte visschen, rondoni en naar Hem toezwemmende, verbeeld staan.
Daar lagen te Christi tijden 400 vischsloepen,
in 't meer van Genesareth. Daar woonden verschillige te samen visschende en vischverkoopende familien op de boorden van Genesareth, te Kapharnahum,
te Bethsaida, het vischershuis. Johannes. Jacobus en
Petrus waren een van die vischersgenootschappen,
en zelfs, nadat zij apostelen geworden waren, vischten zij nog, bijzonderlijk 's avonds en bij nachte, om
Christus en hun zelven het dagelijks brood te winnen; zoo was Christus, op eenen zekeren morgen,
bij hun gekomen en vond ze vruchteloos vischen, als
hij hun zijne almogende hand bij stale, en de gelegentheid waarnam om hun te zeggen dat Hij zou
menschenvisschers van hun gemaakt hebben.
't Was in 't schipken van Petrus dat Christus
den storm deed ophouden, 't was in 't schipken
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van Petrus dat Hij de vischvangst zegende, en 't is
nog in 't schipken van Petrus dat Christus tegenwoordig is en door alle stormen mèevaart, om altijd voort,
ja zelfs wOerspatinige vischen, te vangen, en in de onbreekbare wanden van dat schip te brengen, waar
Zijn kruis de mast van is en de Heilige Geest de leidsterre.
leder Paus heeft eenen vischersring, op den
knoop van welken ring de visschende Petrus staat,
in zijne schuite; 't is met dien ring dat de pauselijke
brieven gestempeld worden, in het blauwe, en zoo
men zegt sub annulo piscatoris, onder den ring van
den visscher.. Met het afsterven van elken paus wordt
zijn vischersring gebroken.— 't Is van dale Poperinghe-ommegang, waarover verder in dit blad.
IVIAANnAG, 8. Sinte Aquila en Priscilla, waarvan
Sint Pauwels schreef, in zijnen brief tot die van
Corinthen : i Zijn"u veelmaal groetende Aquila en
Priscilla, in den Heere, met de gemeente ten hunnen
huize, bij wien ik geherbergd ligge. • Ze waren
tentenmakers, gelijk Sint Pauwels zelve, van ambachte, en zij stierven tot Ephesus.
DIJSENDAG, 9. De Heilige Martelaars van Gorcum . '
Op 29 Junij laatstleden, wezende de feestdag
van Sint Pieter en Sint Pauwels, heeft Paus Pius IX,
in tegenwoordigheid van vijftig Cardinalen en rond
de vijf honderd Bisschoppen, de Martelaars van
Gorcum onder 't getal der Heinen gesteld. Vijf onder hen zijn hier in ons land geboren, en vier hebben gestudeerd in de vermaarde Universiteit van
Leuven: ongetwijfeld dan zal 't mijne lezers en lezeressen aangenaam zijn iets betrekkelijk deze heilige
mannen te vernemen.
Die vrome belijders van 't christen geloove hebben hunnen name ontleend aan 't stedeken van'
Gorcum, gelegen in Holland, op den rechteren never
van de Maas, zes milen van Dordrecht; 't en is niet
omdat zij aldaar geboren of de marteldood gestorven zijn dat men ze van Gorcum noemt, maar om
reden dat zij daar meest alien woonden en daar ook
van de watergeuzen gevangen wierden, in 't jaar
1572.
De Martelaars van Gorcum waren ten getalle
van negentiene, te weten vijftien religieusen en vier
wereldlijke priesters; hier late ik nu hunne namen
volgen, met eenige inlichtingen daarbij. De elf eerste
waren Minderbroeders Franciscanen van de strenge
observantie, uit 't klooster van Gorcum. Pit klooster
stond in de Arkelstrate, en droeg den name van
Onze Lieve Vrouwe van Bethlehem, gelijk dat van de
rijke Claren Urbanisten, nu de capucinen,te Brugge.
i Lage Gorcum. in Vlaanderen, men zou zeggen Gorkhcm
of Goorichern.

1. Pater NIKLAAIS PIECK, geboren te Gorcum,
in 1534. Hij hadde de godsgeleerdlieid gestudeqrd
in de Universiteit van Leuven. De beroemde Gulihelmus van Est of Estius, Doctor in de Godheid, alsmede
Professor en Kancelier van de Universiteit te Douay,
in fransch Vlaanderen, de zelfste die de historie
schreef der Martelaars van Gorcum, was de eigene
neve van Pater Niklaais Pieck; Rutgerus of Roodger
van Est, z;jn broeder, deed 't portrait schilderen
van zijnen heiligen nom, en gaf het aan de Paters
Recolletten van Leuven; tegenwoordig is 't bewaard
in 't klooster van de Recolletten, te Sint Truijen.
De koorde die Niklaais, volgens gebruik van zijn
order, gedregen heeft is nu ter vereeringe der geloovigen uitgesteld op den autaar van Onze Lieve
Vrouwe, Stoel der Wijsheid, in Sint Pieters kerke,
te Leuven.
2. Pater HIERONYMUS, geboren rond 't jaar 9522,
te Weert, eene kleene stall, omtrent vier wren gaans
van Roermond. Hij was vicaris van 't convent, en
hadde voortijds de reize gedaan naar 't Heilig Land,
waardoor hij den name kreeg van Pelgrim van Jerusalem of Kruisvaarder Christi.
3. Pater DlEDERIJK VAN EMDEN, null bij de 60
jaar, geboortig van Amersfort, in de provincie van
Utrecht, bestierder en biechtvader der Zusters va' n
den derden regel van Sint Franciscus, in Sinte
Agnes' klooster, te Gorcum.
4. Pater NICASIUS ADRIAANSSONE, bijgenaamd
Hezius of van Heeze, naar zijne geboorteplaatse, een
dorp in Noord-Brabant. Hij was de neve van Diederijk van Heeze, eertijds kaplaan en bijzondere
geheemschrijver van Paus Adriaan VI. Nicasius deed
zijne studies te Leuven, en, wonende in 't Paus' Collegie aldaar, ontving hij den graad van Bachelier in
der Godheid. Hij was ruim. 50 jaren oud.
. 5. Pater WILLEHADUS, bij verkortinge WILHADUS,
genaamd Danus of van Denemark, om dies wine
dat hij aldaar geboren was, in 't hertogdom van
Holstein; hij was 90 jaar oud, als hij de martelkroon
ontving.
6. Pater GODEFRIDUS, of GOVAERT COAERT, geboren omtrent 1512, te Melveren, een dorpken bij Sint
Truijen, in 't bisdom van Luik. Hij was biechtvader
en ter zelver tijde belast met de zorge der sacristies
't overige van zijnen tijd besteedde hij aen 't drukken en schilderen . van godvruchtige beeldekens,
Welke hij de geloovigen kosteloos uitdeelde.
7. Pater ANTONIUS, geboortig van Weert, bij
Roermond, en vervolgens stadgenoot van Pater Hieronymus.
8. Pater ANTOMUS, geboren te Hornaar, bij
Gorcum.
9. Pater FRANS DE ROYE, of KONINKX, oud 23'
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jaar, en de jongste der martelaars. Hij was geboren
te Brussel nit edele en godvreezende ouders, en hadde nauwelijks de priesterlijke wijdinge ontvangen,
wanneer hij zijn bloed voor Christus vergoot. De
familie de Roye bestaat nog in ons land, en telt onder
hare leden twee Paters Recolletten, onder welke den
Eerweerden Pater Eucherius de Roye, nit 't klooster
van Argenteuil, bij Brussel. Ze zijn nu vertrokken
naar Roomen, met Zijne Eminentie Engelbertus
Sterckx, Cardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, die,
langs de moederlijke zijde, ook in verwantschap
staat met Pater de Roye.
10. Broeder PIETER VAN DER SLAGHMOLEN, geboren, rond 1530, te Assche, een aenzienelijk. dorp
tusschen Brussel en Aalst. 't Was een geprofeste
leekebroeder van 't couvent. De familie van der
Slaghmolen is ook nog in wezen; verscheidene religieusen en wereldlijke priesters, bijzonderlijk in 't
Aartsbisdom van Mechelen, maken er deel van, en
-te Assche zelve, is vrouwe Anna Katharina van der
Sla ocr hrnolen overste van 't klooster der Zwarte Zusters.
11. Broeder CORNELIS, geboortig van Wijk-bijDuurstede, kleene stad in de provincie van Utrecht.
Hij bekleedde de nedere bedieninge van familiaris,
of uitganger van 't klooster.
12. Pater JAN VAN OOSTERWYK, aldus genaamd
naar een dorp uit Noord-Braband, niet verre van-'s
Hertogenbosch, waar hij geboren wierd. Hij was
kaneunik regulier van 't order van Sint Augustinus,
en sprak zijne plechtige beloften in 't klooster van
Sinte Elisabeth ten rugge, bij den Briel, 't Welk de
Geuzen naderhand verwoestten ; zijne oversten zonden
hem naar Gorcum, om 't klooster te bestieren dat de
nunnekens van zijn order aldaar bezaten. Hij was
bijna 70 jaar oud, als hij martelaar stierf.
13. Pater JAN VAN KEULEN, uit 't order der
Preekheeren, dusdanig genaamd, omdat hij religréus
was der provincie van Keulen. Hij wierd van zijne
oversten naar Hornaar, bij Gorcum, gezonden, om
er, in burgers-kleeren, de pastorale bedieningen uit
te oefenen. De Geuzen namen hem vast, terwijl hij
op wed; was naar Gorcum, om aldaar een kind te
doopen.
14 en 15. Pater ADRIAAN BECANUS, 't is te zeggen :
van Beek of Hilvarenbeek, een fraai dorp in Noord-`
Braband, waar hij ter wereld kwam omtrent 1532, en
Pater JACOB LACOPS, geboren te Audenaarde, in
Oostvlaanderen, ten jare 1541. Beide waren kaneunik
regulier van 't order van Premonstreit, uit de abdije
van Middelurg in Zeeland. De eerste was pastor en
de tweede onderpastor van Munster, bij 's Gravenhage, waar ze de Geuzen gevangen namen en van
daar aanstonds naar den Briel overbrachten.
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LEONARDUS VECHEL, eerste pastor der pro16.
chiale kerke van Sint Maartens, te Gorcum. Leonardus was geboren te 's Hertogenbosch, in 1527, en
deed zijne hoogere studien in de Universiteit van
Leuven, waar hij in 't contours onder tie leerlingen
der wijsgeleerdheid of philosophie, ten jare 1547,
de derde plaatse behaalde tusschen honderd-vijf-entachentig mededingers, en naderhand ook den graad
ontving van bachelier in der Godheid. Reeds pastor
zijnde, wilde hij licentiaat worden in de heilige wetenschap, en moest hem hiertoe bevinden te Leuven,
op 8 Julij 1572; maar God hadde 't anders beschikt.
In den nacht tusschen 8 en 9 Julij, verwierf Leonardus den graad en den lauwerkrans der martelaren.
NIKLAAIS VAN PoPPEL, .tweede pastor der
17.
prochiale kerke van Gorcum. Geboren omtrent 1522,
te Weelde, een dorp gelegen bij Turnhout, in de
provincie Antwerpen, studeerde hij eensgelijks de
wijsheid en de godsgeleerdheid in de Universiteit te
Leuven. In Sint Michiels kerke, te Leuven, bewaart
men eene schilderije die Niklaais van Poppel voorenstelt, in de hand houdende eene remonstrancie, tot
teeken van zijne uitmuntende devotie tot 't allerheiligste Sacrament des Autaars, en onder de voeten
trappende graaf Willem Van der Marck, die hem ter
dood deed brengen.
18. GODEFRIDUS, Of GOVAART VAN DUYNEN, wereldlijke priester, geboren te Gorcum, in 1502, en aldaar
wonende. Hij hadde zijne studien gedaan in de
Universiteit te Parijs, en, volgens sommigen, zou hij
zelfs rector geweest hebben van doze Universiteit.
ANDRIES WOUTERS, pastor te Heinort, bij
19.
Dordrecht. Door de Geuzen in zijne pastorije aangehouden, wierd hij naar den Briel gesleurd en bij de
overige geloofsbelijders gekerkerd.
Nu dat mijne lezers kennisse gemaakt hebben
met de Heilige Martelaars van Gorcum, namentlijk
met onze landgenooten, Pater Godefridus Coaert,
Pater Frans de Roye, Broeder Pieter van der Slack.
molen, Pater Jacob Lacops, en Pastor Niklaais van
Poppel, zoo zal ik ha p kortbondig vertellen op welke
inaniere zij aan hunne glorieuse dood gekomen zijn.
De watergeuzen of zeeganzen,' diet waar geloove
afgegaan hadden, om de dolingen van Calvijn t' aanveerden, en die tevens in vollen opstand waren tegen
happ en wettigen vorst, Philips II, koning van Spanjen, overmeesterden 't stedeken van Gorcum, op 26
Junij 1572. Daags daarna geschiedde de overgave
van 't kasteel, waarin de bovengenoemde Minderbroeders gevlucht zaten, met Pater Jan van Oosterwyk, de twee pastors van Gorcum en Godefridus van

i Daar waren Nvate--- bosch- en stadgeuzen, alzoo
genoemd na de plaatsen waar zij hunne strooperijen meest
verrichtten.
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Duynen, benevens de bijzonderste katholike burgers
van de stad. 't Kasteel wierd overgeleverd aan de
Geuzen op voorwaarde dat al die erin waren, soldaten
en vluchtelingen, 't leven zouden behouden en aanstonds op vrijen voet gesteld worden. Doch nauwelijks was Marinus Brandt, Capitein van de Geuzenbende, met zijn y olk binnengetrokken, of hij brak de
belofte die hij met eed bevestigd hadde, en hield
de belegerden voor krijgsgevangenen. Tegen den
avond nogtans liet hij de wereldlijken los, mits
betalinge van eene aanzienelijke somme gelds; daar
en bleeven maar op 't kasteel de priesters en meuniken, die men in den kerker wierp en op eene ongehoorde wijze pijnigde en beleedigde.
Op 6e. Julij, wezende een Zondag, wierden de
belijders nit de gevangenisse gehaald, ingescheept,
en, fangs Dordrecht, naar den Briel vervoerd, waar
hem toen ter tijd graaf Willem ophield van der
Marck, opperbevelhebber der watergeuzen, die over
hun lot most beslissen. Zoo als wij gezien hebben,
waren daar reeds eenige andere priesters in hechtenisse gy houden. Nadat zij nu kloekmoediglijk het
Roomsch katholijk geloove beleden hadden, en wel
voornamelijk do wezentlijke tegenwoordigheid van
Jesus Christus in 't aanbiddelijk Sacrament des
Autaars en 't oppergezag van Zijne Heiligheid den
Paus, zoo wierden zij al te samen ter dood veroordeeld. Men bracht ze buiten stad, bij de puinen van
't klooster van Sinte Elisabeth ten Rugge, drij maanden te vooren door de Geuzen verwoest, en 't was
daar, aan twee balken van eene turfschure, dat de
negentien geloofsverdedigers, door de soldaten opgehangen wierden en de glorierijke martelkroone
ontvingen. Dit gebeurde, op 9 Julij 1572, omtrent
den drie uren 's morgens.
Twee putten wierden gemaakt in de schure
zelve, onder de balken, en de lijken der martelaars
daarin gesmeten. Die heilige lichamen bleeven aldaar
zonder eerbied rusten, te midden de ketters, gedurende drie-en-veertig jaar. Op 9 April 1609, wierd
er twaalf jaar vrede geteekend te Antwerpen, tusschen
Belgenland en de vereenigde provincien van Nederland. Ten dien tijde stonden wij onder 't gebied van
de godvruchtige Aartshertogen Albertus en Isabella.
Op verzoek dan en door de zorge van Pater Andries
Soto, Commissans-Generaal der Minderbroeders en
biechtvader van Isabella, zonden die deftige princen
eenige aanzienelijke en getrouwe persoonen van uit
Brussel naar de plaatse waar de marteiaars begraven
lager. Deze manner gelukten erin otn, bij nachte en
ten dievelinge, uit vreeze van de ketters, menigvuldige reliquien te ontgraven en naar Brussel over te
brengen.
Bij breve van 14 November 1675, stelde Pans

Clemens X de martelaars van Gorcum onder 't fetal
der gelukzaligen, en, zoo als ik hierboven gezeid
hebbe, zijn zij heilig verklaard door Pius IX, op 29
Junij jongstleden.
De schure waarin de meermaals gemelde martelaars opgehangen wierden is verdwenen, maar de
twee, putten daar men hunne lijken in wierp bestaan
heden nog; zij zijn nu ern put geworden, welke,
zoo door Protestanten als Katholiken, de Heilige Put
genaamd is. Die put en is 'mit zonder water; 't
is zeer klaar water, aangenaam van smake en been
bederf onderhevig, niettegenstaande dat de grond
vuil en modderachtig is. De weide waar de turfschure stond, is over eenige jaren aangekocht door
wijlend Zijne Hoogweerdigheid Cornelis Lodewijk
van Wyckersloot, Bisschop van Curium, en nu nog
is zij Roornsch-Katholike eigendom.
Hier in ons bisdom bloeien verscheidene broederschappen ter eere der Martelaars van Gorcum,
namentlijk in Sinte Anne kerke, te Brugge, en te
Vive Sint I3aafs. In deze laatste prochie gaat men de
heiligverklaringe van die vrome helden met buitengewonen luister vieren, onder andere door eene
merkweerdige processie, waarin de Martelaars, elk
in zijn habijt, zullen te voorschijn komen.
WOENSDAG, 10. Sinte Felicitas. — Leest het le
jaar, bladz. 247-48.
DONDERDAG, 11. Sint Pius, I. Paus en martelaar,
167. — De slag der gulden spooren, op den Groeninghe kauter, bij Kortrijk, 1302. — Leest het 4e
jaar, bladz. 248, 377.
VRIJDAG,

12.

ZATERDAG, 13.

DE WEVERIJE
Zoo alhier de vinkevangers hunne netten spannen, zoo spant de indiaansche wever zijn getouwe,
ofte weefstoel. Spanizen is het woord, en 't mag van
eenig nut voorkomen, in onze dagen van wielen en
fabriken, als duizende menschen zitten en vergaan,
in die gebouwen gesloten, waar lijf en ziele zeer
dikwijls maar half en dan nog slechten asem heeft,
't mag nuttig voorkomen, zed ik, eens achteruit te
zien hoeverre wij den eersten oorsprong van de weverije, waarbij eertijds Vlaanderen leefde, achter ons
gelaten hebben. De man die daar zit, in zijne hemdemauwen, of nog koelder aangedaan, is een indiaansche wever, hij gaat rond met zijn kraam, en weeft
voor _de lieden die hem vragen, zoo nu bij ons de
teelebinders, en bij plekken nog de kleermakers
en de slachters doer. Om to weven heeft hij eerst
eerie plaatse gezocht waar, bij gelukke drie palm-
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boomen stonden, twee aanzijds en een rechte voor
hem, oftewel een stake of twee geslegen, zoo de
boomen niet van passe en stonden. Daar legit hij nu
zijne stringen en zijne koorden aan vast, zoo 'k zei,
gelijk een vinkevanger, en spant zijn weefgetouwe.
Wie weet of de oude name, getouwe, van die oorspronklijke weeftouwen niet afkomstig en is, want
de weverije hebben wij toch ook uit den Oost naar
hierwaard meègebracht. Tusschen de twee boonien
heeft Moriaan de wever eenen terdteput uitgegraven,

en daar hangt hij zijne geterdten in, juist onder den
dweersstok waar zijne hevels aan hangen en zijne
kammen en zijne lad. Het garen spant aan eenen
vierkanten schootboom, die op twee staken rust, in
den grond, en 't gewoven lijnwaad trekt hij ellen aan
dat het gewoven is, verder van hem web, met de
koorde die om den voorsten boom, of de voorste
stake ligt, en die, bij zijne hand, met eene pinne vast
aan den grond zit. Die pot, die daar staat, is zeker
om water in te houden, en in die teele moet er sterk-

sel zijn of reepap, am te rein. Of dat ander Bingen
een opgedaan stuk goed is, kunt gij den wever zelve
vragen, en late ik onbeslist.
Rene groote moeilijkheid bestaat hierin, en
ik peize dat de dwaasheid van mijnen teekenaar er
zal de eenigste ❑ itleg van zijn, 't is dat de wever V007'
de lad zijne schietspoele inschiet, gevolgentlijk dat
voor de lad, en, in 's wevers school, om zoo te zeg gen, het lijnwaad zou moeten zichtbaar zijn, terwip,

in tegendeel, het lijnwaad achter de lea uitkomt, en
schijnt te vermeerderen. Die ooit geweven of zien
woven hebben zullen gemakkelijk vatten dat mijn
artiste hoegenaamd been wever en was : zoo is 't elk
in zijn ambacht. Toch geloove ik dat mijn printjen
genoegzaam den allereenvoudigsten oorsprong aanschouwbaar maakt van de weverije en van het weefgetouwe. Quod eras demonstrandum.

POPERINGHE-OMGANG

's Zondags na Onze Lieve Vrouwen Visitatie
words te Poperinghe de luisterlijke Omgang gevierd,
tot jaarlijksche dankzegging . over de verwekking van
een doodgeboren kind, hetwelke, Brie dagen begraven zijnde, en op den vierden dag herlevende, op

den 14 Maarte 1479, 't Heilig Doopsel ontving, in Sint
Janskerke binnen Poperinghe.
Hoewel, binst het jaar, Sint Jans kerke schier nooit
eene ure van den dag zonder menschen en is binnen de Ommegangweke, is zij dikwijls veel te
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kleene voor al het y olk dat van verre en na komt
toegestroomd, om te dienen, naar «Onze Vrouwe, van
Sint Ja y s. Het volgende verhaal van 't mirakel is
y ertaald uit eenen latijnschen dicht, ter eere van
Onze Lieve Vrouwe, van J. B. Roens, J. U. L.
Tr is S cab, anno 1678.
Ik zing Gods wonder werk, Die, op den vierden dag,
Een doodgeboren kind 't gewenschte leven gaf.
Mocht ik, God Heilig Geest, recht luisterlijk verkonden.
Tot Lof der Moeder Gods,
hoe dat eerst wierd bevonden
De wonderlijke daad, dat een ontzielde wicht
Het tweede leven kreeg, al met het eeuwig Licht.
Na dat het Licht van 't Licht was nit eon Maagd geboren,
En zonder dat die maagd haar maagdom had verloren;
't Was duist vier honderd jaar,
en tienmaal acht min een,
Als de elfste keen aan de aard het zonnelicht verscheen,
De derde maand van 't jaar, — ik stel hier jaar en dagen,
Op dat het wonder werk te klaarder zou behagen,
Wanneer een wettig kind ontzield ter wereld kwam;
Jacoba Bajaert was zijn' moeder, leeg van slam,
De vader,
hare man, die was Rassoen l van Hove,
Twee menschen vol van hoop, twee menschen vol geloove.
Zoo haast dit kind verscheen, wierd voor het doode lijf
Gegraven in den hof eenput, tot rustverblijf,
Men bor; het in der aard' ,
die nooit door kerkgebeden
Aan God was toegewijd, vermids het overladen
Was buiten 't heilig bad, en niet gereind naar wensch,
Van de erfelijke vlek,
met welke eenieder mensch
Ter wereld komt. Daarom ziet men de moederwangen
Vol tranen, die de liefcr komt uit hare oogen prangen,
De Vader zucht en weent uit hertenleed en pijn,
Omdat zijn kind van God altoos beroofd moet zijn;
En al die 't ongeNal aanhoorden ofte zagen,
Uit mededoogendheid beweenden 't, vol Brie dagen.
Daaronder was een maagd van groot geloof, die dacht,
Hoe men best redden zou dit kind uit 's viands macht.
'1 Was eene reine ziel, die sta g , heur had begeven
Ten dienste van den Heer, door een godvruchtig 'even;
Die door bcschouwing was zeer aangenaam aan God,
En met Maria ook verkoos het beste lot.
Zij hadde uit zuivre min van hare jonge dagen
De teere maagdenblom aan Jesus opgedragen,
En zuiverlijk volherd : en zoo heeft zy begonst,
Om N an het Hemelsch Hof te ontvangen deze joust.
Dees Maagd, groot van geloove,
't kind aan d'hel te rooven,
Met een betrouwend p ert begint met te beloven,
En God door haar gebed te smeeken met veel kracht,
Op dat hi' in dit kind zou toogen zijne macht.
Behoeder van den mensch »
,
roept zij, « wilt U niet stooren,
Maar wel geweerdigt U uw' dienstrnaagd aan te hooren;
Bicdt hulpe, want gij kunt, uw' macht is immers groot;
Gij hebt gelijke macht op leven ende dood.
Gij zijt alleen bekwaam, die 't leven hebt gegeven,
Om die gestorven zij,
n met spoed te doen herleven :
Gij kont het doodshesluit vernieuwen, naar uw lust,
Die hare heerschappije zoo dikwijls hebt ontrust.
En gij, 0 weerde maagcl, die., door uw vreugdig baren,
Gods Moeder zijt geweest, wilt uwe jonst niet sparen;
Toot uw medoogend hen, o hemelkoningin,
Want gij verhoort al die U vraagt met ware min.
Geeft door uw tusschenspraak bet kind zijn tweed° leven,
Erasmu

En de ouders zullen er veel dankbaarheid voor geven !
Ik worde niet beweegd door 't leven van den tijd,
Dat vol is van bedrog, van laster, haat en nijd;
Neen, maar mijn oogwit is, opdat het zou behalen
Het leven zijnder ziel, de vreugd van 's hemels zalen.
Maakt dat het doode kind het leven weer erlangt,
En tot onz' alter vreugd den heilgen doop ontvangt.
ci Moeder van Gods Zoon ! o Maagdd, onz' aller Moeder !
Onz' aller voorsprakers! weest loch dit kinds behoeder,
Al kriekt de vierden dag dat het be raven is,
Indien gij 't maar en vraagt 't kinds leven is gewis.
De Goddelijke Hand is maehtig als voor dezen,
Mids zijne almogendheid niet kan verminderd wezen;
Verkrijgt dan, dat in 't kind het leven wederkeert,
Opdat Gods naam van hem voor eeuwig zij vereerd
Verhoort mij,
ik zal U voortaan met her! en zinnen
Als Moeder van mijn hoop verkennen en beminnen.
1k zal de wondre daad van uwe liefde en deugd
Altijd en overal verkonden t' onzer vreugd :
'k En zalgeen pluimen bed, in zeven jaar van heden,
Gebruiken tot de rust van mijn' vermoeide leden,
'k En zal ^ een zeven jaar, Maria, tot uw lot',
Ooit lijnwaad hebben aan of dragen, fijn of grof.
Dit Maagdelijk gebed heeft moeder ende vader
Zoo inniglijk beweegd, dat zij terstond te Bader
Gebieden 't doode hind t' ontgraven uit der aard,
Opdat Gods almacht zoo mocht zijn veropenbaard.
't Was dageraad, wanneer de bergentoppen zagen
Hoe 't zonnewiel reed aan beneen den gulden wagen,
Besprietelend alom den weeken schoot der aard,
Die al vier dagen reeds 't dood lichaam had bewaard ;
Zoohaast men dan het kind had uit het graf genomen,
En met het zelve was bij de ouders aangekomen,
6 Wonder! wonder werk! verwondert al die leeft
Het doode kindeken dat tale en teeken geeft !
Het krijgt een rood gelaat, het opent bei zijne oogen,
Het roert zijn handekens, men moet zijn zweet afdroogen,
En vloeiend bovendien ziet men zijn levens bloed.
6 Wonder werk, dat God door zijn Moeder doet!
Daar is Been twijfel meer van 't kinds vernieuwde leven
't Schijnt te eisschen dat m'hem zou het heilig doopsel geven.
Dus, zonder tijdverlies, om eerst den goeden God,
Den oorsprong dozer nst
jo te,
danken voor dit lot,
Heeft men 't bezielde kind gebracht in 't huis des Heeren,
Waar men den dooper Gods tot nu toe komt vereeren;
En in welk heilig huis Gods Moeder wordt gegroet.
Die daar van tijd tot tijd veel wondre werken doet.
Dit kind heeft, in dees herk, nog meer den blijk doen sterken
Dat in hem 't leven was ontwijfelbaar te merken,
Het zweet dat droop hem af, en, tot een vast besluit,
Zijn aanschijn bloosde weer, en 't stak zijn' handjes nit.
En als het daar zoo had meer als een uur ^elegen
voor't autaar van de Maagd Maria, ons gene en.
In 't bijzijn van veel yolk, zoo seffens daar verzaamd.
Wierd 't kind in 't heilig bad Jacobus voorgenaamd,
Om zoo die ziel gereind van de erfzonde at' te zoenen,
Het welke wierd volbracht door Thcodorus Rome,
Die 't onderherderschap bediende van die kerk,
Een zeer eerweerden man. Na welk verheven werk,
Een ieder wierd beweegd, om God den Heer bier boven
Te geven de opperste eer, te danken en te loven;
Want het rechtveerdig is, dat men alien Glorie geeft,
Door welkers kracht het kind naar ziele en lichaam leeft.
To' voordering' der vreugd hoort men den eenen zingers
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Tot Lof der Moeder Gods, den andren blommen bringen,
Met welke zij verheu,d versieren Godes Throon;
Een derde maakt en vlecht het kind een zegenkroon.
En tusschen deze vreuA wierd 't kindeken gedragen
Naar 't ouderlijke huis, tot voile welbehagen.
Men legt het voor het vier, alwaar het zweet terstond
Weer uitberst, leven toogt, door oogen, Wang' en mond,
Dog 't levende gelaat is na een uur verdwenen,
Wanneer de doodsche verwe op 't lichaam is verschenen,
't Wordt weerom koud en stijf, en zoo allengskens sterft.
Waardoor het eeuwiglijk Gods hemelglorie erft.
Dan heeft men 't kersten kind te kerkewaard begeven,
Waar, in het heilig bad, 't verwierf het tweede leven.
Een Witte marblen zerk bedekt daar 't zalig lijk
Van 't tweemaal doode kind, tot stichting alter tijd.
Zoo lang als 't Roomsch Geloof, zoo tang onz' dierbre stede
Zal wezen en beslaan, zoo land; zal ook daarmede
't Geheugen levend zijn van deze wondre daad;
En schoon 't mirakel glanst als kostelijk sieraad,
Zal, 's Zondags na 't bezon, er jaarlijks kerkemisse
U, weerde Maagd, geschien, uit pure herkentenisse.
De zeer Eerweerde Johannes Monyssaert, Deken
en Vicaris Generaal der Bisdoms van Terenburg,
onder Wiens Geestelijk gebied Poperinghe alsdan
stond, kwam, met Bisschoppelijke macht, de zake
onderzoeken in 't jaar 1480, op den twaalfsten van
Maarte.
Ende, D staat er in de bulle, « op den dertiensten, veertiensten ende vijftiensten dag der zelve
maand Maarte, van ende op alle het voorschreven
ende van alle hunne omstandigheden, hebben wij
verscheide getuigen, tot petal van zeven-en-dertig
ondervraagd, gehoord ende geexamineerd, hunlieder
eeden alvooren, op Gods Heilig Evangelie, voor ons
gepresteerd, ende bij ons ontvangen zijnde, ende elks
zeggen ende getuigenissen hebben wij, bij twee onze
getrouwe Notarissen, doen ende bevolen bij geschrifte
te stellen. Nogtans, omdat wij zoo door het zeggen
ende verklaren der Naturalisten, Theologanten ende
Regts-geleerden, met dewelke wij ons op alle het
voorschreven hebben beraden, deze zake mirakeleuzelijk ende bovennaturelijk, niet door ruenschelijke
wetenschap, maar door het aanroepen der hulpe
Gods, ende zijne Glorieuse Moeder de Maagd Maria
bevonden hebben te wezen geschied, zoo hebben wij
good gevonden door deze tegenwoordige het mirakel
uit te leggen. Ende, opdat voor zulk weldaad de
allerheiligste 'Waged Maria geloofd ende gedankt
worde, ende tot eeuwige geheugenisse, hebben wij
ingesteld alle jaren 's Zondags den plechtigen ommegang, enz.
A. D. B.
Heine
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de de eeuwigheid; het docht hem dat het beneen de
diepste kloven van de bergen, waar het somtijds gepeisd had in te springen, de muffle zag open staan
van eene andere en diepere klove, ja, den afgrond
der hale; en 't zag altemets gelijk een zweerd voor
zijne oogen wikkelen, dat scherper was van punt en
van snee als de negge van zijn kruismes, waarvan
't het staal op zijnen duim beproefde.
Zijne maats begonnen allengskens Beware te
worden dat, vvilden zij 't blijven louden en geent
gevaarlijke dingen laten uitbrengen, dat ze moesten
anders met hem te werke gaan.
Zoo ze gingen anders te werke.
Zij verzekerden dat zij 't gingen loslaten en dat
het hem zou vrij staan te leven zoo 't hem best aan
stond; maar een dingen en moet het meer doen voor
hun, of hun daarin helper, en 't was gemakkelijk ; bovendien, als dat gedaan was, zoo gingen zij 't land
verlaten, zeiden ze, en hem in vrede laten.
In vrede! Zij wisten weinig, en weinig roekten'
zij te weten, hoeverre zij wel dien vrede uit zijn arm
herte gejaagd hadden. 't Deed Pierken deugd ondertusschen van hunne manieren veranderd te zien, en,
waarlijk, het verlangde bijkans om die laatste euveldaad te molten begaan, die ping een einde stellen
aan zijn bakelandsch leven.
Daar wierd een dag gesteld, een maand na date
van dien voorstel, en 't scheen Pierken dat het wel een
jaar was ; dat het vroeg of niet en vroeg, geen enkel
woord en wilden ze hem bekend rnaken van 't gene
zij van zinne waren te doen. Pierken zag dat zij gereedschap rnaakten om in eenen keer en met alles
wog to zijn, en 't deed hem betrouwen dat het waarlijk
in 't neerste was, van dozen keer : zoo 't wachtte verduldiglijk.
Maar, terwijI dat Pierken waclit, hoe ma; het nu
gaan met Netjen en met zijn kind?
Iedere maand, schier iederen dag van Pierkens
verloren leven waren zij een sporte dieper gedaald
in den put van hunne ellendigheid; zij en wisten
hoegenaamd geen bescheed over de hoedanigheid en
de hoeveelheid van Pierkens deugenieterije, want
het en bracht nooit niets meer naar huis, en 't en
sprak nooit geen enkel woord sprake, dat van zijn
doen en laten iets vermoeden lies; zoo moat konden
zij al weten, of 't en zij, — en dat en wisten ze maar
al te wel, — dat het stijf scheef zat met Pierken. Als
Pierken t'huis was 't en had bijkans geen work meer,
alsan niets dat hem onderhouden kon, want 't en
was geen mensch in geheel 't dorp die nog dweers
deure trouwe in hem hadde; daarom begon zijn hui-

DE KERKEDIEVEN

God zij gedankt! Pierken, had het vele verloren,
't en was loch nog zijn geloove niet kwijt, en 't vrees-

I Hoe moet ik 't Engelsche care vertalen ? Is 't niet chaloir, in 't fransch, roeken, in 't oud vlaamsch, waarvan roekeloos, een hedendaagsch woord, gemaakt is?
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zeken van langs oui weer vervallen Bruit to • ien, en
van binnen en ging 't al niet veel beter! geen sprake,
geen lachen, geen trouwe nicer; moeder en dochter,
wel is waar, verstonden elkander, maar 't was eer
bij stilzwijgend meèlijden als bij :,prekend mededeelen van hunne wederzijdsche gedachten; elk kropte
zijn verdriet op, over dat het ging, en elk weende
aan een kant, als ze vermeenden dat ze van malkanderen niet gezien of gehoord en waren. En ik moet
hier nog wat bijvoegen ter eere van de arme menschen,-'t is dat er niemand betel' en verstaat als zijlieden dat men arme eerlijkheid en kwalijk beloonde
deugdzaamheid behoort te eerbiedigen. Nooit en
wierd een woord geuit, in de tegenwoordigheid van
moeder of kind, dat zou kunnen hunne eergierigheid
gekwetst hebben, men hoorde noch Pierken dit, noch
Pierken dat : Pierken was dood en begraven, had men
gezeid, zijne vrouwe was eene weduwe en zip kind
eene weeze. Alzoo handelden de arme menschen met
hunnen armen medemensch, en ze peisden : Wel
Heere, ze 'n hebben zij er toch hoegenaamd geen
deel in, en ze 'n kan 't zij niet helpen dat heur man
geen man en is voor hour noch geen vader en is van
zijn kind ! » Ja, 't was al dikwijls gebeurd dat zij 's
nuchtens 't een of 't ander voor de deure vonden
liggen, 't zij een net eiers, 't zij wat aardappels, of
zulkdanigen voorraad, die hun bedekt ter hulpe gezonden wierd, om hun de eerlijke schaamte van iets
te moeten vragen of iemand te moeten bedanken te
ontsparen. Men vindt zulke onbaatzuchtige herten,
maar niet vele, die geven om te geven alleene, of
Bever, die geven, nit liefde tot het goed, en 't goed is
God. 0 God zal u vertroosten, gebeurvrouwe ! riep er
al te wets eene stemme, als ze nit de kerke kwamen,
s Zondags; na lijden komtverblijden, ge moet altijd
Ben handje boven water houden, en leven zoo lang
gij asem hebt : schept moed en peist patientie!
Alzoo troosten ze malkander die in 't zelfste bcdde
ziek zijn, en wie antlers weet er van troosten of 't en
zij die lijdt of geleden heeft?
Het was, zoo de arme lieden plachten te zeggen,
waarlijk God die Netje en Mietje vertroostte, want,
terwijl dat ze altemets bij malkaar geknield zaten,
onder 't eeuwig licht, zoo peisden ze op dien droevigen avondstond, dien Christus, ook verlaten van die
hadden behooren hem bij te staan, doorbracht, bij de
olijfboomen van Gethsemani, onder den bleeken
straal van het voorjaarsch manelicht. d Vader ! » zei
Mietje, t is 't dat gij wilt, doet dien kelk van voor
mijne oogen, maar nogtans, laat uwen wille geschieden, vader, den mijnen niet. Vader, vader, zoo
't mogelijk ware, laat hem toch voorbij gaan, dien
bitteren beker, alles is u mogelijk, maar, dat gij wilt,
vader, niet dat ik wille. De geest is pront, maar het

vleesch is loch zoo krank ! Vader, is 't dat hij dan
niet weg noch voorbij en mag, 't en zij dat ik hem
drinke, nw wille geschiede : laat ors opstaan en gaan
Vader, in awe handen bevele ik mijne offerande.
nit en was geen van de vijf dwaze, die alzoo
bad, maar eene wijze maagd, Wier lampken vol olio
was en brandde, gelijk de eeuwige lampe die boven
haar hoofd hong.
III
Gedeon en zijne soldaten droegen hunne lichten
gedoken in aarden vaten, en 't en was maar, als ze
die aarden vaten tegen elkander aan stukken sloegen,
dat de lichten die ze droegen hunnen vollen glans
gaven in den duisteren nacht, en den vijand zoodanig
schrik aanjoegen dat hij, verwonnen en verdaan, van
vreeze wegstormde. Zoo was het ook met de nederige
deugdzaamheid van Pierkens vrouwe, en Pierkens
dochter, Mietje, die te nicer blonken in 't helder
licht van Gods hert-ontstekende genaden, na mate zij,
van lichaam- en van geestwegen, gebroken en afgemalen wierden door de droefheid en 't gebrek.
Daar kwam nu allengskens eene nieuwe wolke

den hemel verduisteren, en wel bezonderlijk den
hemel van kinderlijk geluk en onnoozelheid, waarin
Mietje tot nog toe geleefd en gewaakt hadde. Als
moeder en Mietje te samen op hun werk zaten, zoo

begost het nu en dan te gebeuren dat een zucht het
kind zijn herte ontsnapte, en een traan of twee op
zijne handen viel, zonder dat het ooit de macht

hadde van zulks te beletten of te verbergen; seffens
vielen toen zijne beide handen op zijne knien, en
zijne oogen gingen omhoogewaards, met een onhoorbaar gebed zeker, en 't was over, voor dien keer. Maar
dat begon zoo dapper en zoo dikwijls te gebeuren
dat moeder, bij al hare ongerustigheden, nog eene
nieuwe ongerustigheid begon op te vatten, en dat ze
op zekeren keer vroeg en Wilde weten van haar kind
wat er hem overkwam.

WAAR 'T VLIEGEN VEIL, ETC.
't Geluk betracht de mensch
Dat velen vruchtloos zoeken
Deze in 't voldoen van ieder wensch,
Doze in 't doorblaren van veel boeken,
Een ander aan zijn drifter
Laat vrij den vollen loom;
Zijn leven kan hij slechts vergiften,
Het eiedigt als een kwade Broom.
En eilaas! zoo weinig zoeken 't beste lot
'mar, waar 't alleen te vinden is : in God !
M.
CDW. GA11.1.1 1011), en COMP. Bock- en Steendrukkers. Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

13 JULIJ 1867

N° 33

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 14. Exaudi, vijfde Zondag na Cinxen,
't Evangelie staat l e jaar, bladz, 231. Jesus verkondigt de strafwet voor die tegen de liefde zondigen.
Zoo wie tegen zijnen broeder zegt Raka! • zegt
hij, die zal den raad schuldig wezen. Rakak is te
zeggen spuigen, in 't hebreeuwsch, is een klanknapoetsend woord, zoo iedereen kan hooren die 't
uitspreekt, ook zeggen wij, klanknavolgender wijze
braken, cracker, wurgen, enz.
't Verwijtsel s Raka! • is zoovele te zeggen als
uitgespogen, ijdel, nietweerd, deugeniet; zoo dreegt
Christus in den apocalypsis de lauwe uit te spuigen.
Dit Raka! • was te Christi tijden een gemeen
scheldwoord in Pakestina, men leest bijvoorbeeld in
de oude overgebleven boeken van de Scriben en de
Phariseeuwen : Fen heiden noodde eenen Jode ter
tafel : Wat, zult gij mij te eten geven? zei de Jode,

—

Zwijnenvleesch! antwoordde de heiden.

Raka! A zei de Jode, r weet-je dan niet dat ik zelfs

Been rein vleesch van andere dieren bij u en mad,
nutten? •
De gehenna des viers • is de name dien Christus
aan de hello geeft; 't is een veel schrikkerlijker name
als de name helle, — van helen, duiken, — die maar
eene verholen plaatse en beteekent; Gehinnorn, dal
des weeklagens, is de ware name, waarvan men 't
latijnsche gehenna, 't fransche gehenne, nu gene, en
gehenner, nu goner, gemaakt heeft. Dat gehinnom,
waarschijnelijk palende aan het dal van Josaphath,
ofte des rechtenden Gods, was con dal met eenen
gemaakten tophet, heuvel of hiile, in 't midden; op
dien heuvel stond het koperen beeld van Moloch, —
dat is koning, — den afgod der Cananeeuwen, met
zeven ovens daarrondom; die Moloch was holde,
men stak er vier in, en, als handen, borst en kop
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gloeiden, zoo legde men levende, ja eerstgeborene
kinderen in zijne armen, en zoodanig was, door de
Molochpapen, het hoofd van dien klokspijsden afgod
toegesteld, dat er tranen lood uit zijne oogen smolten
op het bradende kind dat hij in zijne armen hield.
Ze sloegen ter wijlen op cananeeuwsche toph-tophs,
— dat is te zeggen doefdoefs, of trommels, — om
het weeklagen van moeders en kinderen onhoorbaar
te waken. Zoo diepe zat bij die blinder het verkeerd
opgevat geloove dat er onnoozel bloed voor het
schuldige menschdom moest betalen, en zulkdanige
sacrificien heeft het ware sacrificie van den eenig
geboornen Gods vervangen en uitgeroeid, laast van
al nog in Mexico, waar, tusschen de jaren 4486 en
4521, omtrent de vier a vijf duist menschen 's jaars
aan de duivelen geofferd wierden. Least van al, zegge
ik, in Mexico, 't en ware de berichten waarheid
waren die zeggen dat men in Australien, nu nog, den
viergod aanbidt en hem levende menschen slachtoffert.
De gehenna ignis moest de Joden een schrikkelijk beeld zijn van de schrikkelijker waarheid der
ongekende belle, waarmee de moedwillige broederbespottinge in dit Evangelic bedreegd wordt.
Het Evangelic van vandage, waarin de christenen
vermaand worden van eerst verzoend te zijn met alle
vijanden eer zij offerande doen, vervoegd bij 't vermaan der apostelen, namelijk van elkander te groeten
in osculo sancto, met den heiligen mondzoen, heeft
oorzake gegeven tot eene zeer beduidende ceremonie
van de heilige Misse. Voor de offerande, in de kerken
van den Oost, en voor de heilige communie, in de
westersche kerken, wordt tot nu toe in eeniger maters
onderhouden dat de priesters en de geloovigen
malkaar met den heiligen vredekus begroeten. Voor
de offerande die verzoeninge waar te nemen komt
overeen met de woorden Christi; voor de nuttinge
komt misscliien beter overeen met het gebed voor
den vrede, dat voorengaat, en de communie of vereeniginge met den God van vrede, die achter komt.
Dit ten minsten is zeker dat bij ons westerchristenen
de vredekus eene bereidinge is tot de heilige communie, aangezien in de Missen voor overledenen,
waaronder men niet en communiceerde, ook Been
vredekus gegeven en wordt.
Sedert dat er zoo veel Missen zonder hulpe van
diaken en subdiaken gedaan worden, en sedert dat
er onder de hooge Misse zelden communie gegeven
wordt, is de vredekus noodzakelijk ook afgevallen,
en eene enkele, bij velen onverstane ceremonie
geworden. Eertijds zoende de priester of bisschop
den autaarsteen, zoo hij nu nog doet, en ontvong,
om.zoo te zeggen, den vredekus van Christus zelve,
die door den gezalfden autaarsteen met de vijf

kruisen daarop verbeeld w ordt; de priester gaf den
vredekus over, bij iederen plechtigen dienst, uitgenomen voor de overledenen, zoo gezeid is, en op de
drie laatste dagen van de goe weke, uit afschrik voor
den verraderlijken kus van Judas.
De vredekus wierd van den priester eerst aan
den diaken gegeven, van hem aan den subdiaken,
en zoo voorts, aan al die te wege waren te onzen
Heere te naderen. De vredekus placht eerst van al
op den mond gegeven te zijn, beteekenende, door het
uitwendig ineen mengelen der twee asemtochten en der
twee levens, de inwendige eenheid en overeenkomste
der twee zielen; later verviel dat hoogste symbolum
van liefde eenheid en vrede tot een enkel omarmen,
zoodanig nogtans dat slinker en slinker zijde, bijgevolg herte en herte der twee communicanten ten nauwsten mogelijk 't een aan 't ander gedrukt en vereenigd
wierden, maar toch 't en was maar eene omarminge, j a
omhalzinge, of omhelzinge, zoo men nu zegt, zonder
eigentlijken vredekus. Later nog is die omhelzinge
weer veranderd en geschiedt nu met wederzijdsche
rechtere hand op wederzijdsche slinker schouder;
de allernieuwste omhelzinge, die hoegenaamd Beene
omhelzinge sneer en is maar gelijk eene toegeworpene
begroetinge, bestaat in de armen open te doen naar
elkander.
Bij al de boven beschreven vredegroeten gebruikt
men ter zelver tijde de sprake en wedersprake
Pax tecum
Et cum spiritu tuo.
Vrede zij met u
En met u ook.
Immers cum spiritu tuo is Hebreeuwsch latijn
om te zeggen : met uw zelven. Men begint nu in veel
bisdommen die oude ceremonie weer in hare oude
voegen te brengen en op zijn roomsch te herstellen.
De menigte van lieden wien de vrede moest
gewenscht worden heeft het instrumentum pacis,
paxbard of paasbaard doen uitpeizen. Daar zijn nog
veel buitenprochien waar men, severs bij of omtrent
den autaar, dit paasbard, of vredeberd vindt liggen;
daarm6e heeft, bij zekere Missen, de dienaar het
privilegie van te molten rond gaan in de kerke, of
over end weer aan den communiebank, om het te
laten kussen. Dit paasbard, — daar worden er
wonderschoone bewaard, — was een kleen houten,
ivoiren, koperen, zilveren, gouden plaatje, met alvooren een Lieve-Vrouw-beeld of gekruisten Lieven
Heere, patroon, patroonesse, agnus Dei, of diergelijke, en al achter eene handhave om het vast te
houden, een schild in 't kleene, om met een woord
te zeggen. Men hield het paasbard, achter 't Agnus
Dei, geknield, voor den priester, die 't kuste en dan
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droeg men het, om gekust te worden, ten teeken van
vrede, naar al de aanwezige geloovigen.
't Is waarschijnelijk aan 'tgebruik van dat paasbard te wijten dat het zegenen met de reliquien der
heiligen nu Been zegenen weer en is, benedicere, maar
bij plaatsen een haastig doppen 1 met de reliquie.
Te Roomen weet men van de ostensio reliquiarum,
het toogen, bekendmaken der reliquien, daarom zit
de reliquie van eenen arm, bijvoorbeeld, in eenen
zilveren, of waar 't eenen houten of koperen arm,
eene hoofdreliquie in een hoofd, en zoo voorts; 't is
eene eerste bekendmakinge of ostensio, in een ostensorium of toogsel, dat van verre toogt wat te vereeren
wordt uitgesteld, daarbij wordt duidelijk de name
van den heiligen uitgesproken en bij geval de reliquie van zoo bij getoogd dat men het opschrift binnen
het glas kan lezen, en met de reliquie, gelijk met de
monstransie van 't heilig Sacrament, kruiswijs gezegend worden, en laatst van al de reliquie ootmoedig,
eerbiedig, en met kennis van 't gene men doende is,
omhelzen en kussen. Men zegent hier te lande nog
met de allerhoogste reliquien, zoo van 't heilig Kruis
bijvoorbeeld of met het heilig Bloed; dat is waarlijk
met eene reliquie zegenen of gezegend worden. Van
dat woord zegenen en omdat men eertijds met de
reliquien zegende, hadden onze voorouders het woord
zegensel, en verkort zeinsel gemaakt, dat ik nu dikwijls vervangen hoore door zegenbard of door het
fransche reliquaire.
Daar zijn er ongelukkiglijk wier ongeleerdheid
in zulke zaken zoo verre gaat, of wier onoplettendheid in 't spreken zoo groot is dat men altemets hoort
vragen om gezegend te zijn € van de tandpijne D of, nog
erger, van de ..... , in de plaatse van met de reliquie
van Sinte Apoloma, die gediend wordt tegen het tandwee of van Sint Antonius, die gediend wordt voor
zekere borsteldragende en allernuttigste slagdieren.
Het gebruik van de patene te kussen moet een
overblijfsel zijn van de nude offeranden, wanneer de
christenen zelve het offerbrood, het wasch, de olie
mede brachten, die in de Misse en in de andere kerkplechtigheden noodig waren; dan was 't het voorschrift van eerst de offerande, en dan de hand
te kussen van die de offerande ontvong.
MAANDAG, 15. Sint Hendrik, keizer, 1023. —
Inname van Jerusalem, 4099.
DIJSENDAG, 16. Onze Lieve Vrouwe van den berg
Carmeli, 4 e jaar, bladz. 256, 57.
WOENSDAG, 17. Sint Alexis, 409. — Jacob van
Artevelde wordt te Gent vermoord. 1345.
Des zondags voor Sente Marye Magdeleenendag, den zeventiensten van* Hooimaand, liep 't gemeente, bij den toedoene van Geeraart Denijs, al
1k heb nog ondervonden dat het waarlijk dokken was.

overhoop, ter stele van Gent, roepende gezamentlijk
Slaat dood, slaat dood den valschen verradere, die
onzen natuurlijken Heere ende Prince nu t' eenegadere van zijne landen ende heerlijkheden onterven
en ontmaken wilt, na dat hij hem Lange genoeg zijne
domeinen ende jaarlijksch inkomen onthouden heeft!
Van als Jacob van Artevelde dezen gruwelijken roep
hoorde, zoo vlood hij zeer haastelijk t' zijnen huizewaard, aldaar hij, ter hoogveisteren uit, den volke
al zijne voorleden vaillandise verhaalde, ende buiten
maten veel schoons beloofde, met weenende oogen,
maar 't was te al vergeefs, men brak er bij force,
korts na den noene, deuren en veisteren up, ende 't
commun liep erinne, met groote hoopen. 't Welke
ziende hij, daar zij 't alien gelijks zoo hard up
hadden, zocht hem zelven fevers in zijnen peerdstal
te salveren, maar Thomaas Denijs, een oud schoelappere van zijnen ambochte, Wiens vadere hij t' anderen
tijden verslegen hadde, dies Beware wordende,
volgde er zoo kort achtere, dat hij hem 't hoofd
kloofde, tot der kelen, met eener bijle, eensdeels in
wederwrake van den doodslag voorzeid, maar principaallijk, zoo hij blindelings meenende was, om bij
dier middelen 't gemeene land van Vlaanderen van
zulk eenen boeve te verlossen, die, in tegendeel, wel
voor een van de grootste en wijste mannen geldt die
Vlaanderen ooit voortgebracht heeft.
M. Kervijn de Lettenhove stelt Arteveldens dood
op 28 deter, om redens die hij opgeeft, in zijne
historie.
DONDERDAG, 18. Sinte Symphorosa, martelaresse, vrouwe van Sint Getulus, en moeder van negen
heilige kinderen. Sterfdag van Godevaart van
Boulgioen, koning van Jerusalem, geboren te Baisy,
in Brabant, 1100.
VRIJDAG, 19. Sint Vincent de Paul, 1660.
ZATERDAG, 20. Sinte Margriete, martelaresse, te
kleen Antiochien, 278. — Sint Elias, 4 e jaar, bladz.
257.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE LIN TWORBE

leder dier, iedere Plante, die de wereld, het
paleis van den mensch, versiert en doet leven, is
zelf eene wereld waarop of waarin eene ontelbaarheid
van dieren of planten hun leven en bewegen hebben.
Wijlieden zelve en zijn niet vrij van zulke bijwoonstige
schepselen, en, om maar een te noemen dat aan veel
lieden zoo wat bovenop bekend is, de lintworm
bewoont de ingewanden van den mensch en leeft
daar ten zijnen koste. lets dat den reiziger verwondert is van in de apothekers veisters te Londen en
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elders in Engeland zulk een vervaarlijk fetal groote
en Lange lintworms bewaard te zien staan, terwijl
men bier te lande niet te dikwijls van lintwormen
en hoort spreken. In Abysinen, z(q_d.igen de reizigers,
is de lintwormziekte eene volksziekte, van over oude
tijden, daar ook, door eene bezondere voorzienigheid,
heeft God de remedie laten groeien, die nu van al
de meesters herkend wordt als de beste om dien
afgrijzelijken bijwoonder uit zijn logist te krijgen,
te weten het roosachtig blomken van de Abysinische
Coussou, de Brayera Anthelmintica of Brayer's lintwormvergif, op zijn vlaarnsch gezeid.
De lintworm komt van een ei, dat, bij der ooze
onzichtbaar, in die stoffen dikwijls aanwezig is die
verkens of andere dieren tot spijze mitten. Dat ei,
van een verken genut dat ziekelijk is, en aan die
ziekelijkheid lijdt, waarin het lintwormei zijne
behoefte vindt, zal kenen, een worm worden, eon
bijwoonstige maagworm, en in het verken vermenigvuldigen, zonder nogtans eieren voort te brengen ; hij splijt en zet af, in menige deelkens waar
van ieder deelken of zierken een afzonderlijke
4.

3.

6

bekwaam om op zijn eigen eieren voort te brengeii,
al zate er maar een lintworm gansch alleen in het
lijf; die eieren, die ook op de prente in n o 1 en bij
no 2, vergroot en zichtbaar staan, laat de worm, uit
de menige eierranden en door den eierweg waarvan
ieder schaak voorzien is, uitewaard gaan. Het hoofd
van den lintworm, n° 3, staat boven op het smalste
ende van zijn lijf; het is vierkante, en voorzien, op
de vier hoeken, van vier zuigers a a a a, gelijk aan
de zuigers waartne6 de vliegenpooten aan de ruiten
vasthouden; n o 6 is zulk een zuiger door een vergrootglas aanschouwd; de mondopeninge staat boven
op den kop en is omringd van eon -wielken allerfijuste klouwkens, die overhands open- en toegaan,
no 3, 4 en 5; met dien mond en die klauwen weet de
lintworm zijnen nooddruft to zichten en to zuigen
uit de verteerde menschenspijze, cer zij staat om in
levend blood to verauderen. De lintworm en verteert
niet, Hoch en laat hij eenig overblijfsel van spijze
uitewaard zijns lichaams gaan, de mensch, bij Wien
hij woonachtig is, doet dat al voor hem; al dat hij
doet is eten, leven en eieren voortbrengen, en 'twordt
bevestigd van die 't weten dat een lintworm alleen
10 millioen eieren kan in hebben, en meer, na de
langde zijns lijfs, ook heeft doktor de Haen onder
andere eon persoon van niet min als veertien zulke
wormen verlost, met eenen keen, en genezen, zoo
dat de fransche name rev solitaire hoogst ongepast
voorkomt om dat afschuwelijk vreetdier aan te
duiden.
Wie weet er te zeggen waartoe de lintworm
geschapen is en hoe 't zou zijn ware hij niet geschapen? Wie weet tot welke verbazende uitslagen van
menschelijke kennis zijn bestaan zulke mannen als
onzen M. van Beneden geleid heeft en nog Leiden zal?
Dat alleen ware al genoeg om in alles en over al de
wijsheid en de voorzienige almachtighcid Gods te
loven en to danken.
BRIEVEN

verkensworm wordt, in alles gelijk aan dozen waarvan hij een afzetsel is. Gebeurt het nu dat een van
die afgezette wormen in het ingewand van den
mensch geraakt, die eensgelijks aangedaan is van
zekere ongezondheid waarin de lintworm zijn leven
en zijne behoefte vindt, die ingezwolgen kleene
verkensworm grocit zeer spoediglijk aan, verandert
teenemaal van gedaante, en wordt dart de eigentlijke
menschenlintworm. Zijn lichaam is plat als ecn lint,
tot vijf zes meters land, zijne leden schaakwijze of
artieulatim zoo de latinen zeggen, afgedeeld, gelijk
het op de prente bij n° 1, te zien is, waar twee stork
vergrootglaasde lintwormschakels vertoogd staan.
leder schaak — en daar zijn er machtig vele, — is

Julij 67.
Mijn heer,

Het meiliedeken leest jaar bladz. 170,
191. — voor hetgeen de eerste Mis van Christus in
den tempel aangaat, heeft volgens mij wel uitgeleid
bcreweest door eenen liefhebber der heili o.e volksoverleveringen. Er blijft nog over
't Bieken ook was eon behoeder
Zoo me glom beschreven vindt;
Van Maria, Christus moeder,
Als zij Haar de kerke ging
Met Elisabeth haar nichte,
't Was al op den Lichtmisdag.
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Waarom en zouden wij in deze woorden niet
eene legende of volkstraditie vinden van de wederzijdsche beleefdheid, die bestond tusschen deze
twee heilige familien? Zooveel te meer dat zij niets
onmogelijk of strijdig met de heilige schriften en
bevat.
Het bezoek van Maria tot hare nichte Elisabeth
had plaats den 2 April, volgens een gemeen gevoelen, na de Boodschap van den Engel Gabriel : In die
zelfste dagen &gal Maria haar op de reize met der
haaste naar 't gebergte, in eene stad van Juda. In die
dagen : zij en is niet vertrokken op den zelfsten dag,

maar heeft eenige dagen overgebracht in het bewonderen van dit mysterie en in dankzeggingen over
het bekomen weldaad. Maria bleef bij haar (Elisabeth)
omtrent drie maenden en keerde weder naar haar
huis. Zij bleef daar volgens den heiligen Ambrosias

Beda, Maldonatus, Franciscus, Lucas, tot na de geboorte van den heiligen Johannes, ja zelfs waarschijnelijk tot den 1 Julij, dag van de Besnijdenisse van
den heiligen Johannes, en vertrok op den 2 Julij naar
Nazareth, juist drie maanden Ala hare aankomst. Is
het ook misschien niet tot bevestiging van dit zeggen dat de heilige Kerke den feestdag viert van de
Visitatie niet onmiddelijk na den feestdag der Boodschap, maer op 2" Julij, dag der wederkomste van
Maria uit Hebron waar Zacharias woonde?
Als Christus het volgende jaar op eersten Januarij besneden wierd, was Johannes Baptista 6 maanden en 8 dagen. Waarom en zoude Elisabeth geen
weder bezoek gedaan hebben op gelijke feest ', zoo
veel te meer dat het maer eene reize was van vier
dagen. Eens daar zijnde kan zij gebleven zijn tot
Lichtmis en met Maria naar den tempel gegaan zijn,
volgens : Zoo m'alonz beschreven vindt. Den 8 Februarij vertrok Maria naar Egypten en Elisabeth keerde
weder naar Hebron om ook de vreedheid van Herov.
des te ontsnappen.
XI
Brugge, Heilig Sacramentsdag, 20 Junij 1867.
Mijnheer,
1k en kan niet nalaten u proficiat te wenschen
met uwen allerschoonsten en zielroerenden artikel
over de verhuizinge van de Paters Capucinen. Ik
hebbe die processie bijgewoond en alle y nauwkeurig
afgezien, en ik mag in der waarheid getuigen dat 't
al gegaan heeft juist zoo als gij 't ons vertelt. Uwe
te liever gelezen,
•
beschrijvinge hebbe ik zoo veel
omdat er, — met mijne wete — in geen een vlaamsche
, De feeste der Besnijdenis was eene groote familiefeeste,
zoo als nu de doopdag • zij geschiedde in tegenwoordigheid
der bloeclverwanten. De naem wierd aan het kind gegeven.
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gazette iets dergelijks te vinden en is. De eene en
zeggen er niet van, en die er nog van spreken doen
't in algemeene en onbeduidende woorden.
, Over eenige dagen was ik aen 't klappen van de
Capucinen met een van mijne kennissen, die tamelijk veel gelezen en gezocht heeft over de oudheden
van Brugge, en hij zei mij dat de groote toegemetste
poorte, in den blinden muur, schuins over 's Hemelsdale, de ingangpoorte niet en was van 't oud Capucinenklooster, maar wel de poorte van den gew.ezen
hof dier paters. Volgens hem, en zouden de Capucinen eigentlijk geen klooster bezeten hebben in de
Sinte Clara strate, maar alleenelijk een soorte van
schuilhuis of refuge, dat nu nog bestaat, rechte over
's Hemelsdale, en is geteekend E, 69, voordezen E 8,
47. Pit huis, thans bewoond door den hovenier De
Clerck, ziet er inderdaad nog al kloosterachtig uit;
boven de deure is er eene kapelle met een Onze Lieve
Vrouwen beeld daarin, en alonder deze woorden
Ave maris stella, — Weest gegroet, zeesterre, — in
't steep gekapt. 't Gevoelen van den brugschen liefhebber komt overeen met 't gene dat Sanderus schrijft
in zijn Verheerlijkt Vlaanderen, te weten dat 't eerste
Capucinenklooster gemaakt wierd van eenige oude
vervallen huizen, en dat het daar ten deele de reden
was waarom de paters het -verlaten hebben, en Haan
wonen zijn op de Ossenmart. Misschien hadden zij
geheel den blok ouderwetsche huizen, dien men
nu daar nog ziet staan. Eene take nogtans schijnt
mij aardig, 't is dat men op den gevel van gezeide
schuilhuis 'tjaargetal leest van 1669, en dat de paters
zoo men weet, hun eerste convent binnengetrokken
zijn in 1594, en daaruit verhuisd zijn in 1620. Om
die twee dingen te kunnen doen samenstaan, moet
men zeggen dat 't jaargetal 4669 het tijdstip aanduidt, niet van 't opbouwen, maar van 't herstellen
van het huis, terwijl het reeds bouwvallig was, als
de paters het kwamen te verlaten.
Hier voege ik nu bij al wat ik gelezen, opgezocht en gehoord hebbe betrekkelijk de abdije van
de rijke Claren Urbanisten, op Wier frond de paters
Capucinen hun nieuw klooster zijn bouwende, en
verzoeke, als gij 't geradig vindt, 't weinige dat ik er
over ga zeggen aan awe lezers te willen mededeelen.
De Urbanisten hebben ha ppen name ontleend
aan Paus Urbanus IV, die, in 'tjaar 1264, eenige
verzachtinge toebracht aan den regel van Sinte Clara,
welke verzachtinge voornamelijk hierin bestond dat
de religieusen van dit order voortaan hun onroerende
goed zouden mogen blijven houden. De zusters welke
deze verzachtinge aanveerdden, wierden hierom
rijke Claren of Urbanisten genaamd. De andere hiet
men Clarissen als te vooren, en, seders dat ze de
heilige Coleta hervormd heeft, in het begin van de
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jaren 1400, staan zij bekend onder den titel van
mime Claren of Coletinnen. — Leest het 2e jaar,
bladz. 107.
In 1260, kwam er naar Sint Baafs, bij Brugge,
nu de Lange munte, eene edele jonkvrouwe, met name
Hermentrude, die, geboortig van Keulen, alhier
een huffs stichtte, met bidplaatse, ter eere van Sint
Eewoud, om er gezamentlijk met eenige godvruchtige
dochters onder den repel te Leven van Sint Dominicus.
Later trok Hermentrude naar Roomers, en kreeg
oorlof van den Pans Alexander IV om te Brugge een
klooster te bouwen van 't order van Sinte Clara.
Alhier terug in 1270, bekwam zij eene schoone
kapelle, die toegewijd was aan Onze Lieve Vrouwe
van Bethlehem, nevens welke kapelle zij haar couvent diet oprechten; het wierd naderhand met den
titel van abdije vereerd en zijn name wierd de Sinte
Clarastrate eigen. Vele treffelijke dochters verlieten
de wergild om aldaar in de eenzaamheid den Heere
te beter te kunnen dienen; hunnen ledigen tijd besteedden zij in 't uitschrijven van boeken, die zij met
kunstig gekleurde en vergulde teekeningen en schilderingen moisten te versieren. Vele van die kostelijke
handschriften zijn heden nog in Engeland en Duitschland te vinden, en menig rijk lief hebber bewaart
als eenen dierbaren schat 'twerk der oude Urbanisten
van Brugge.
Op 't einde van de jaren 1500, was de abdije
van Sinte Clara in Karen vollen luister, en uwe lezers
die de kaarte van Brugge bezitten, door Marcus
Geeraerdt, in 1562 verveerdigd, kunnen daarop de
groote gebouwen, en namentlijk de prachtige kruiskerke van 't couvent, bewonderen. De geuzen, eilaas,
rnoesten dit alles verwoesten ! Hoort moat Zegher van
Male daarvan zegt in zijne Lamentatie over de onhei
len van den geuzentijd.
t Het klooster van de zusterkens van Sinte
Clare, bij den Vlamijnkdam, hebben zij al uit
haarlieder convent gejaagd, ende heurlieder schoone
groote kerke al gebroken, en dat geheel couvent gedestrueerd ende gebroken, ende te nieten gebrocht,
ende alle de materialen als lood, ijzere, metaal, hout,
steers, tegels. Ende de geuzen die hebben heurlieder
profijt daar mede gedaan ende van den klooster een
verwerij ende een bleekerij gemaakt. D Dit geschiedde
in de maand Februarij 1580, en niet alleenelijk wierden die fraaie zusters uit hun klooster gejaagd en
van alles ontbloot, maar daarbij nog, van wege 't
geusch rnagistraat, opgeleid van de stad te ruimen.
In 't jaar 1584, wanneer de Geuzen weg waren
en gevolgentlijk de ruste hersteld was, zoo kwamen
de Urbanisten we éi rom bijeen, en trachtten 'tcouvent
ten besten" rnogelijk te herstellen. De kerke wierd
herbouwd, en was voltrokken in 1625. Op 4 Decem-

ber 1627, oaf Zijne Hoogweerdigheid Dionysius
Christophori, zesde Bisschop van Brugge, aan Pater
Michiel Boullon, biechtvader van de abdije, den
noodigen oorlof om de pand te herwijden van 't
klooster, dienende tot begravinge van de religieusen,
alsmede de kapitelkamer, begraafplaatse der abdissen, welke beide door de Geuzen waren onteerd
geweest.
Van dan voort leefden de rijke Claren in volle
ruste, tot in 1783, als Keizer Joseph Il, — rampzaliger memorie, — ze voor goed afschafte en wegjoeg.
Klooster en kerke wierden verkocht en grootendeels
afgebroken, en in 't beluik van 'tcouvent rechtte men
vervolgens eene bleekerije op van gedrukte lijnwaden,
daarna eene fabrike van geperkte lijnwaden, en
eindelijk eene bleekerije van garen, gezeid a la minute, welke ondernemingen al te samen mislukten.
Als de Paters Capucinen in 1866, den ouden frond
kochten der Urbanisten, om er hun nieuw klooster
op te bouwen, ZOO en vonden zij van de voormalige
abdije antlers niet sneer als den ingang, komende in
't Sinte Clara straatje, den sluitmuur, den oostpand,
waar zij voor den oogenblik gehuisvest zijn, de
brouwerije en de paterije, eertijds tot woninge
dienende aan de Paters Recolletten, die dienst deden
in de kerke van de abdije en met 't geestelijk bestier
der zusters gelast waren.
Iii de abdije van Sinte Godelieve, te Brugge,
bewaart men eenen zegel die toebehoord heeft aan
de rijke Claren, en waarvan ik over eenen tijd eene
afprentsel genomen hebbe. Hij verbeeldt de herderkens diet kindeken Jesus in 't stalleken van Bethlehem komen aanbidden, — 't couvent droeg immers
den name van Bethlehem, — en rondom staat er
Cleijn seghel der Urbanisten van Brugghe. Twee
andere zegelkens, 't eene met een penitentie kruis,
als van de Paters Capucinen, 't andere met eenen
knielenden Sint Franciscus, en al onder de letters
D. S. F. P., berusten ook in Sinte Godelieve, en
komen waarschijnelijk, gelijk 't eerste, van de brugsche Urbanisten, de geestelijke dochters van Sint
Franciscus.
Onlangs hebbe ik een boeksken gekocht, 't Welk
deel maakte van de bibliotheke der Urbanisten. 't Is
de Triumphe van het Heijligh Lijden Christi Jesu,
door Gabriel Jakemijn, waaraf gij gesproken hebt in
uwen artikel over de reliquie van den heiligen Doorn,
te Wevelghem, — leest ode jaar, bl. 202. — Op 't
eerste blad, staat 't volgende, met der hand geschreven : Religieusen Urbanisten tot Brugghe. Tot devotie
van 't heijligh gemeente incle Capelle van 't A. Bloedt.

Hier thndige ik mijnen brief, uit vreeze dat hij
zou te lang worden. Ik wete nog al 't eene en 't andere
nopens de rijke Claren; is 't u aangenaam, zoo zal ik
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u 't overige, tegen naastkomenden Zondag, laten
geworden.
Uw vriend en medebroeder in Christo,
Z.
Mijnheer. Aangenaam is 't uit der maten.
Men heeft mij gezeid dat er eertijds Urbanisten te
Wercken waren, en inderdaad, Custis, in zijne jaarboeken, zegt : a 1287, in de maand van Oest, heeft
de grave Guido, ter prochie van Wercken, laten
stichten een klooster van Clarissen ofte Urbanisten,
dewelke nogtans aldaar niet Lange gebleven en zijn:
aangezien zij hunne woonste ende goederen, ten fare
4293, verkocht hebbende aan die van Hemelsdale,
hun' klooster naderhand getransfereerd hebben naar
Peteghem. Custis haalt Mir2eus aan, dipl. torn. 3,
f. 140, 141.
Blijve ul.
ANTW.

D

G. G.

DE KERKEDIEVEN
'k En zal 't u niet wegsteken, moeder, » zei
Mietje, « al is 't dat ik er zelve bijkans niet en durve
op peizen. Ach moeder weet-je wel dat de zeven
jaren haast omme zijn, en dat ik ga moeten van
kleèren veranderen, en gekleed gaan gelijk in de
wereld? »
« Hewel, mijn kind, • zei moeder, • is 't niet
beter dat het God alzoo beschikt en gebeuren laat?
Gib en kunt toch in 't witte niet blijven gaan, en
zandten neffens mij op de koorenstikken. Ja, 't wordt
tijd, kind, dat gij moeder helpt, en uitgaat met haar,
anders, hoe gaan wij aan 't broodje komen, peist
dat ne keer, kind Gods ! 'k En kan ik u toch t'huis
niet alleene laten ook, doe ik, Mietjen? Eh ja, ge ziet
toch wel dat hij .....
De reste en zei moeder niet, maar ze kropte 't,
met heur verdriet, in haar herte. Hadde ze 't uitgesproken 't ware geweest : • ge ziet toch wel dat vader
altijd gelijk blijft, en dat wij op hem niet meer en
mogen rekenen, noch ik .noch gij, mijn kind. )
Maar ze zweeg, en had ze 't gezeid, 't ware de eerste
keer geweest dat er een klaagwoord, heuren man
betreffende, over hare lippen gekomen had.
I Ha! moeder, » zei Mietje, • ge 'n moogt niet
peizen dat ik het werk ontzie, verre zij van daar, 'k
en ben ik maar een boerenmeiske gelijk al de andere,
maar 't dunkt mij, zonder mijn wit kleed, dat de
wereld gelijk meer vat aan mij zal hebben, als
anderszins, en dat ik zoo vele niet meer en zal durven
steunen op de bescherminge van Maria, ter wier eere
gij mij dat kleed aangedaan hebt, moeder!
a Maar moeder, 't dunkt mij dat ik het nu niet
Langer meer en mag verzwijgen, 'k heb eene offerande
4
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gedaan, op den avond zelve dat wij voor den eersten
keer alleene t'huis waren, moeder, en ik hebbe ze
dikwijls herhaald, sedert dien, aan den autaar van
Onze Lieve Vrouwe. Daar heb ik gelezen en gebeden,
moeder, om toch nooit mijn wit kleed of te moeten
doen, geplekt van 't kwaad, verstaat-ge mij, moeder,
het wit kleed daar mijn zielken met gekleed is; en
ik heb daarbij nog.. • — 't En kwam niet voort, het
gene het kind zeggen wilde, en 't moest eerst asem
halen, want het was gelijk geheel in eene bangle, om
't gene het nog te zeggen had, — « ik hebbe daarbij
nog aan God mijn leven ten besten geofferd, voor
vaders bekeeringe, en voor zijne veranderinge van
leven, moeder, als 't is dat het alzoo Gods wille en
zijn welbehagen mag zijn,moeder.
Moeder was stiff verlegen, als zij dat hoorde,
en ze wilde dat aanstonds uit Mietjes hoofd steken,
zeggende : a Mietje, Mietje, ge 'n meugt God niet
tempteren, kind, God geve dat vader wederom
worde 't gene hij altijd geweest heeft, maar, op die
conditie, 't zou mij toch ... .... Maar neen, ge 'n hebt
er nog nooit Zoo kloek uit gezien als nu, meisken,
en wij staan nogtans veel uit, nie-waar, ik en gij?
Nie-waar, mijn kind? » Daar wierd besloten, op den
dag als de belofte ging verjaren, om geen tijd te
verliezen, dat men ging heel vroeg opstaan, en vroeg
naar de kerke gaan: moeder, om Ons Heere te ontvangen, na biechte en bereidinge, en 't kind om zijn
kleed daar te laten, en in gemeenen boerinnendracht
weir naar huffs te keeren, eer 't eentwie vele wist van
de geburen, en eer men er veel van dien tijd aan
besteed had, die men nu zoo dobbel noodig had om
te werken. De priester wist ervan en hij zou in de
kerke zijn, zoo hij gemeenelijk placht, zeide hij, of
toch de deure vroeg aan laten, en, als alles overeen- gekomen en besloten was, men sprak daar niet meer
van, met opzet, gelijk men niet geern van de dood
en spreekt.
Het zondagsche wit kleed, het beste niet, maar
het minst geringe dat zij hadden, moest gestopt zijn
en vermaakt, en Mietje had nog een kranzeken blommen liggen, 'k en weet niet in hoeveel zijdepapieren;
dat kranzeken kwam voor den dag, het zou 't op zijn
hoofd dragen en dan in de kerke laten, en, of de
priester wilde, het zou op het hoofd van Onze Lieve
Vrouwe gezet worden.
Maar ik moete u, lezer of lezeresse, nu op eigen
hand laten in den geest dringen van Mietjen, dat gij
al crenoecr0 zaam hebt leeren kennen, om misschien
beter als ik te kunnen uitpeizen wat er al omme ging
in dat hertjen, op het vooruitverbeelden van al 't gene
dat er hem gebeuren mocht. Wie weet aan Wien ik
spreke, en of gij, die dit nu leest, misschien niet
onlangs ook zulke bereidselen gemaakt en hebt, als
D
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Mietje miek, om voor den eersten keer Onzen Lieven
Heere te gaan ontvangen.
Mietje en ging nu maar zijne geloftekleederen
afleggen, en..... de reste zult gij later weten.
En zoo ging de tijd al verder en verder, in 't najaar, te winterwaard.
De maand was uit, ondertusschen, en de dag
was gekomen, en eer't 'sanderdags klaar was, moest
Pierken zijnen laatsten dienst gedaan hebben voor
die onverbiddelijke bende tyrans, waaraan 't gebonden was: 't en wist nog niet wat dat het ging zijn.
Hadde 't het geweten !
Alles was bereid, voorzien, in gereedheid gebracht, gepakt, genageld, gebonden, en verzekerd;
de muilezels waren daar al, ze stonden om gelAan te
zijn, hadden geeten dat ze noodig hadden, en alles
was klaar.
Pierken
't En had het niet met alien bereid ! Wat zou
het bereiden? Hoe zou het vluchten? Kon het zijn
beetje land op zijnen rugge pakken, en zijn huizeken
van plakweeg! En vluchten, waarorn ? 't En wist niet
wat er hem te doen stond. En waar zou het naartoe ?
De banditi, 't was klaar dat ze 't liever daar lieten.
In korte woorden gezeid, Pierken was, met slecht
yolk te betrouwen, van dat slecht yolk ten schoonsten mogelijk, zegge ten afschuwelijksten mogelijk,
in 't garen gejaagd, bachten den tuin geleed, en,
waarlijk, men mag het wel zeggen, den uil van 'tspel
gemaakt.
Zoo, gij zult gaan hooren.
a Nog een dingen en dan weg ! » Dat alleen
scheen hem een tiksken hope, gelijk een hoog hoog
sterrepinkelken van gerustheid, in dien duisteren
nacht van wanhope, en knaginge, on ongerustheid, en
dat uitwendig schrikkelijk zwijgen van iedereen, uitgeweerd van de rustelooze stemme Gods, in zijn eigen
herte en geweten.
Eilaas !
Hadde 't in 't kot gezeten, voor zijn levee, of
aan de planke geriemd gestaan om gerecht te zijn,
't had hem herderlijker geweest als 't gene het nu
te verdragen had, maar loch: nog eenen keer, en
't was gedaan.
En toen ! En toen! riep zijne conscientie. Daarop
en wist het niet wat antwoorden of vat zeggen, als,
heel late in den avond, de brigands bij Pierken kwamen en hem plat of zeiden waarvan dat er questie
was.
Pierken was om de dood te smaken als 't het
hoorde, maar 't was te late; 't en hadde nooit gepeisd
dat zij dat zouden gedurfd hebben, maar 't was dat,
en 't moest, en 't zou geschièn, zeiden zij, al vloeken
en al tieren, spijts Pierken, en al de ......

Daar was veel zilverwerk in 't kerksken, zoo 'k
u gezeid hebbe, niet waar, dat jaren en jaren ongestoorde devotie daar gebracht hadden, Newel, dat
moesten ze hebben : de giften, den kelk, de monstrancie, het kruis, de kandelaars, de ampullen, de
kroone, en den scepter van Onze Lieve Vrouwe, de
tabernakeldeurkens moesten afgewrongen worden,
en, om niet achter te laten, de Lampe moest meè, en
Pierken moest al uitsteken dat waar zilver was,
alles in hunne handen leveren en van den autaar
halen, terwiji zij de wacht hielden; dat moest karat en
klaar zijn, zeiden zij, en zijlieden over de grenzen, eer
't geheel to gansch dag was.
Al Pierkens christelijkheid, als 't dat hoorde,
scheen in zijn herte weder te keeren, en, gelijk eenen
anderen Petrus, verzekerde 't bij hooge en bij leege,
eer als zijnen God te verraden in zijn eigen huffs, dat
het veel liever zou in hunne handen dood gebleven
hebben, en nooit een stap van daar gegaan zijn.
a Neen » ! 't En ging het niet doen, noch 't en
zou het nooit gedaan hebben !
Als een doortrapte visscher eenen visch aan
zijnen haak heeft, hij geeft hem spel, hij laat hem
onder gaan en boven komen trekkers en heien aan
dien bedriegelijken haak, zoo veel hij wilt, hij
viers hem het peerdshair, zoo Lang als het is, en, als
de visch moe gespeeld en gesparteld is, en van klare
uitgeputheid van krachten roerloos blijft hangers, dan
trekt hij hem tot in de felle grope van zijne hand, en
doet hem bij de andere.
Zoo deden ze met Pierken.
Als 't moe gezeid en herzeid was, zeggen ze
tegen Pierken : t Man, gij moest dat eer gepeisd hebben, 't is te late, kameraad. 't Is wel, weigert, maar
'tplakkaat! Wij ;even u over, manneken, en morgen
zijt gij Spanjaard, hebt gij 't vergeten dan? Wel!
Kunt gij niet even zoo gemakkelijk dit nog daarbij
biechten, als gij to biechte gaat? 't Is immers 't laatste dat wij u zullen vragen? Gij hebt te vele toegestaan om dit te weigeren.)
Daar en was geen zeggen aan, doen en zou bij
het niet, noch en Wilde hij oppewaard uit niet.

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Ik hebbe, ten dienste van eenieder, eenen uittrek
gemaakt van 't gene in R. D. H. verschenen is wegens
de capucinen te Brugge, onder titel : Sint Franciscus
en de copucijntjes te Brugge, 1867; 29 bladz. in 16.,
met onuitgegeven bijvoegsel, en portrait. Prijs 20
centimen 't stuk; 15 fr. 't honderd; voor de inschrijvers van R. D. H. 10 fr. 't honderd.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Steendrukkers. Brugge.
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TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

. Dominus fortitudo, zesde Zondag
na Cinxen. 't Evangelie staat l e jaar, bladz. 231. 't Is
van het tweede broodmirakel, waarbij dat er zeven
korven brood overschooten. 't Was 't gebruik, in
oude tijden, iets of wat, eene bleeve, zou men in
Westvlaanderen zeggen, over te laten na elke maaltijd, voor de dienaars of wel voor den armen; die
vier duizend menschen die Christus ter maaltijd
onthaalt, laten ook elk eentwat voor de apostelen die
ze gediend hebben. 't Is waarschijnelijk dat er hier
zeven, en den voorigen keer twaalf apostelen aanwezig waren, dat besluit men uit het petal korven die
er vermeld worden. Immers 't was geplogentheid bij
de Joden die omreisden hunnen korf of cabas mee te
dragen, zoo men in spanjaardsvlaamsch zegt, gelijk
nu de timmer- en metsenaars in Engeland. Was
te Roomen, in den goeden tijd, 't gemeene spreekZONDAG, 21

20 JULIJ 1867

woord : a Ne jode met zijn cabas. n Daar staken zij
hunnen mondbehoeften in, en bij nachte wat hoof,
om erop te slapen, bij wijze van hoofdpulm. De
apostelen zullen dan rond gegaan zijn, en elk zal in
hunnen korf geworpen hebben wat hij over had tot
dat de zeven korven vol waren. Zoo geeft de schepper
en de vermenigvuldiger van 't brood hier 't voorbeeld,
en geen kruimel brood en laat hij verloren gaan.
Dien ouden eerbied voor het brood is bij de Vlamingen als eene ingeborentheid, die de Christene religie
nog versterkt heeft zeker, en zij en kunnen, wel te
recht, geen brood zien to kwiste liggen, aan den hals
brengen of ten ondomme vermoorscht worden, zonder gestoord te zijn, en te zeggen dat het schande is
alzoo met het broodje Gods te handelen.
Na de maaltijd, laat Christus de vier duizend
weg gaan; dimisit, zegt de heilige text, hij zond ze
Schijnt dat die dimissio of wegzendinge
weg.

ROND DEN HEERD

266

zekere heilige dankwoorden en eenen zegen bevatte.
Zoo zegt de priester ook, als een andere Christus, na
de Misse en het vieren van het goddelijk feestmaal
0 Ite, missa est, » gaat, de Misse is gedaan, 't en zij
op die dagen dat het yolk in oude tijden na de Misse
moest in de kerke blijven om gebeden te doen, dan
zegt hij : Benedicamus Domino, last ons, -- na de
Misse nog — den Heere loven, of: Requiescant in
Pace, als er voor overledenen te bidden valt.
Van dage, derden zondag van Julij, viert men,
in de kerke van Westroosebeke, den solemnelen ommegang of plechtige feeste ter eere van 't miraculeus
beeld van Onze Lieve Vrouwe, 't welke aldaar
berustende is. Die feeste duurt negen dagm Lang,
en words gehouden ter gedachtenisse van den slag
van Westroosebeke, die plaatse greep op 27 November 4382, en waarin Lodewijk van Male, grave
van Vlaanderen, en Karel VI, koning van Vrankrijk
eene luisterlijke victorie behaalden over de Gentenaars
en andere oproerige Vlamingen, aangeleid door
Philips van Artevelde.
Westroosebeke, eene schoone prochie van Westvlaanderen, is gelegen in eene bergachtige streke,
halfwege den steenweg van Iper op Rousselaare. Die
prochie, welke reeds bestond van in de jaren 900,
droeg oorspronkelijk den name van Roosebeke, en
't en is maar later dat men ze Westroosebeke geheeten
heeft, om haar te onderscheiden van Oostroosebeke,
eene andere prochie van Westvlaanderen. Haren
name is zij verschuldigd aan eenen waterloop of
beke, te weten de Roose- of Roode beke, die er door
loopt en haar ontlast in de riviere de Mandel. Reeds
langen tijd voor 't jaar 1382, eerde men te Westroosebeke een beeld van Onze Lieve Vrouwe, dat voor
miraculeus aanzien wierd. 't Kapelleken, waarin dit
beeld geplaatst was, stond in eenen bosch, die nu
nog gedeeltelijk in wezen is, en hierom den name
kreeg en tot heden toe behouden heeft van Kapellebosch. Dichte bij 't kapelleken sproot er eene fonteine,
die nog bestaat, en die de Onze Lieve Vrouwen fonteine
g eheeten wordt.
Binnen den zelven jare (1382), — zegt de
excellente cronike van Vlaanderen, — omtrent Allerheiligen Messe, zoo kwam de koning Kaarle van
Vrankerijke, op den xxvn dag van Novembre, te
Passchendale, op den Goudberg, met eene groote
heirkracht, ende Philips van Eertvelde kwam te
Roosebeke, ende daarna kwam hij jegen den koning
ten Goudberge. Daer was een groote wijch ende
zeer gevochten. Ende Philips van Eertvelde won die
eerste bataille ende met den koning van Vrankerijke
waren daar gekomen zijne Goms, de hertog Jan van
Berry, ende Philips van Bourgonjen, ende zijn neve
de hertog van Bretanjen, ende nog vele andere prinb
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cen ende landsheeren. Ende in deze voorleden bataille
bleeven groote menigte francoysen. Maar de Grave
Lodewijk kwam in de andere bataille, ende daar
was horribelijk zeer gevochten, ende daar was Philips
van Eertvelde zeer gekwetst ende ter eerden geworpen , ende gevangen ende ghebrochtvoor den koning.)
In min als eene ure tijds, sneuvelden er meer als
twintig duist vlamingen. En de victorieuse koning
Charles van Vrankerijke, — verhaalt Despars in zijne
Cronijke, — deed 't doode lichaam van Artevelde
voor hem brengen ende aan een boom hangen, met
den hoofde nederwaard, zoo een seditieus verrader
toebehoort. • 't Gekerm en 't geschrei der gesneuvelde
krijgslieden was zoo hevig, zegt men, dat het gehoord
wierd wel tot bij Langemarck, op eene plaatse,
waar, ter eeuwiger gedachtenisse, nog over eenigen
tijd een oude lindeboom te zien was, Welk hierom
den name van schreeuw- of schreiboom gekregen
hadde. De zelve traditie meldt dat 't bloed met stroomen afliep in de leegte en tot in de beke, ja tot in de
fonteine kwam 't gevloeid. Daarom is 't dat men aan
die fonteine den name van bloed-fonteine, en aan den
waterloop de Roose dien van Roodebeke gegeven heeft.
De overwinnaars schreeven ten grooten deele
hunnen zegepraal toe aan de machtige bescherminge
van Maria, die zij voor den strijd op eene bijzonderlijke wijze aanroepen hadden, en tot wie zij, binst
den slag zelve, hunnen toevlucht hielden. De Vlazoo vertelde Despars, —
mingen immers,
komende zeer furieuselijk uit hunlieder schansen
ende vrijheden, ten gementionneerden Guldenbergwaard, schooten van daar zoo afgrijzelijk, met hunlieder artillerie, in den franschen Legere, dat zij
noodzakelijk wat deinzen moesten, niet zonder apparent dangier van teenegadere overvallen, geschoffierdi
ende ontmaakt te worden, tot der tijd dat een Franschman, naar 'tontwinden van de oriflamme 2 , met luider
stemme riep : « Vecht voor ons, Moeder ende Maagd
Marye ! • Daar niet alleene de duisterheid van den
mist alleszins mede opklaarde, maar bovendien ook
,
t vlaamsch heir in partije ter eerde nederviel, ende
in partije zoo machteloos, perplex ende bedwelmd
bedeeg, dat er ontwijfelijk binnen min als drie deelen
van eene ure tijds, bij 't rechtveerdig oordeel Gods,
bet s als xx duizend ter plaatse verslegen ofte onder
elkander gevallen ende versmacht bleeven. )
't En is dan niet te verwonderen dat men,
uit herkentenisse, eene bijzondere feeste ingesteld
heeft, ter eere van °rue lieve vrouwe. Hierover leest
men als volgt in de stadsarchiven van Borburg, in
d
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I Verschrikt.
2 Aldus wierd de standaardgenaamd der koningen
van Vrankrijk.
3 Meer.

ROND DEN HEERD
Fransch Vlaanderen : d Eene solemnele Misse en
processie wierden gefondeerd te Roosebeke, tot eene
eeuwige gedachtenisse van den luisterlijken zegepraal aldaar behaald door Lodewijk van Male en
zijne bondgenoten. De grave van Vlaanderen, de
dapperheid willende beloonen waarmOe de inwoonders van Borburg, te Roosebeke, gevochten hadden,
verleende hun 't voorrecht van jaarlijks, in gezeide
Misse, de eerste ten offeren te gaan, alsook voorenop te treden in de processie. » Men leest dat de inwoonders van Meenen omtrent 't zelve voorrecht
bekomen hadden als die van Borburg, om reden dat
zij hunnen grave altijd zeer getrouw gebleven waren.
Ten gevolge van die merkweerdige victorie, is
't miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouwe, van uit
zijn eenvoudig kapelieken, naar de proclaiekerke
vervoerd geweest, en aldaar met grooten toeloop
van pelgrims vereerd geworden. De Bruggelingen
namentlijk hadden ook bijzondere devotie tot Onze
Lieve Vrouwe van Roosebeke. Niet tegenstaande,
alzoo zegt Custis in zijne Jaarboecken, dat de Bruggelingen in den voornoemden slag veel van hunne
inwoonders verloren hadden, waren zij nogtans
verblijd, omdat zij, door deze nederlage, van de
Gentsche tyrannie verlost waren; en tot dankbaarheid hebben zij eene jaarlijksche pelgnmage ingesteld naar Onze Lieve Vrouwe van Roosebeke, alswanneer zij voor dat beeld een nieuw kleed plachten
op te offeren.
Hun gildeboek ligt bewaard op 's stadsarchivenkamer, n . 86; hij begint aldus : Deze boek was gedaan
vermaken bij meester Martin de Raadt, priestere
dekene van der kerstenede van Brugge, proost, enz.

1545. Hunne kapelle was bij de Carmeliten of Onze
Vrouwe broeders, aan de Carmers brugge, nu 't
Engelsch Seminarie. d Staande in onze voorkerke
aan de zuidzijde binnen de muren en 'de traljen,
annex der schotsche capelle, » zeggen de oorkonden.
De beOvaartdag was, 's zondags voor Sente Marie
Magdaleenedag.

Alle jaren, op den derden Zondag van Julij,
gaan de Meenenaers in beevaart naar onze Lieve
Vrouwe van Roosebeke, uit herkentenisse, omdat,
door hare machtige tusschenkomste, de stad Meenon van de peste verlost wierd, binst de jaren 1660.
Van over ouds bestond er te Meenen eene gilde, die
den titel droeg van Ridderlyke Gilde ofte Confrerie
van Sint Eloi, residerende op Meenen buiten, onder
den titel ende bescherminge van Onze lieve Vrouwe
. van Roosebeke, Welke gilde, telken jare, stoetsgewijze

in pelgrimage ging naar voorzeide prochie. De Gildeboek, met de statuten of reglementen en de namen
der confraters, ongelukkiglijk verbrand zijnde, in
1750, zoo stelde men nieuwe statuten op, die, in
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1755, van wege den hoofdman, de princes, deken
en supposten van gemelde gilde, ter goedkeuringe
wierden voorgedragen aan de heeren hoogbailliu,
burgmeester en schepenen der stede en prochie van.
Meenen. d Alvoorens, » zoo leest men in 't smeekschrift, ter dier gelegentheid, aan 't Magistraat van
Meenen ingediend, d daar is te bernerken dat de institutie ofte oprechtinge der zelve ridderlijke Gilde,
van over Lange jaren in wezen is geweest, ende achtervolgd wordt door eenen goeden ende godvruchtigen ijver ofte devotie tot Onze Lieve Vrouwe van
Roosebeke, in het doen van de jaarlijksche bedevaart,
door de Confrerie, op den derden Zondag van Julij,
alswanneer aldaar gevierd wordt de feestdag van
Onze Lieve Vrouwe ter Engelen.
't Is alsdan dat de Confrerie gewone is ende in
't gebruik houdt van een offer to begiftigen ter eere
van de zelve Onze Lieve Vrouwe, uit eene plichtige
dankbaarheid van de verkregen weldaden ende gratien, die de inwoonders van Meenen, binnen en buiten, genoten hebben in oude tijden, wanneer de
peste ende zwarigheid alhier regneerde, alsdan hunnen toevlucht genomen hebbende tot Onze Lieve
Vrouwe van Roosebeke, daarvan miraculeuselijk zijn
verlost geweest.
Ende gelijkerwijs de inwoonders dezer stad
Meenen hunne jaarlijksche plicht van de zelve bedevaart tot Onze Lieve Vrouwe van Roosebeke komen
te onderhouden, zoo heeft deze loffelijke ende godvruchtige ijver onze voorzaten te meer aangewakkerd
om deze devotie te vermeerderen, uit gelijke plicht
ende obligatie, om de solemniteit van den dienst
en de processie aldaar gedaan. Ende om zoo veel te
meer de zelve processie te embelliseren, zoo hebben
zij bij verbindtenisse particulierelijk aangenomen
de zelve jaarlijksche bedevaart to doen gildewijze,
in rang, met hunne peerden, timbales en trompetten, met den standaard en de opofferinge, gelijk
tot nu achtervolgd ende ordinairelijk gepleegd
wordt.
Maar alzoo, ten jare 1750, het ongeluk vooreng.evallen heeft dat het huffs van Jan Baptiste Voisin
afgebrand is geweest, alsdan wezende hoofdman
van de Confrerie, alwaar de boek van de Gilde en de
andere materialen mede geconsumeerd zijn geworden, hetwelke een derangement ofte confusie heeft
veroorzaakt, omdat men gees bewijs van de geteekende confreers, als van de artikelen en koiide betoonen, en over zulks murmuratie ende difficulteit is
gerezen over de ordinaire betalingen en jaargelden,
zoo is er wederom geradig gevonden van eenen nieuwen gildeboek te laten formeren, om de gewillige liefhebbers daarop hunnen naam als confreres te laten
op de conditien van
schrijven ende teekenen
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te volkomen aan de reglementen ende statuten hierna
volgende, alles tot vernieuwinge ende vermeerderinge van de devotie van Onze Lieve Vrouwe te Roosebeke. ) De nieuwe statuten, ten getalle van vijftien,
wierden goedgekeurd door 't Magistraat van Meenen
op 13 December 4755.
De gilde van Onze Lieve Vrouwe van Roosebeke
is sedert Lange vervallen; eventwel bezit zij nog een
Onze Lieve Vrouwen beeld, gezeid Ivan Roosebeke ) , 't welke te Meenen, in do openbare procession
omgedragen wordt. Jaarlijks, op den derden Zondag
van Julij, gaan de confraters, zonder geruchte of
beslag, naar Roosebeke, om Onze Lieve Vrouwe te
dienen, en haar eene eenvoudige, loch hertelijke
offerande op te dragen.
MAANDAG, 22. Sinte Maria van Magdal, of Magdalena-, 82. 4 e jaar, bladz. 263.
DIJSENDAG, 23. Sint Apollinaris, martelaar, 84.
Leest 4 e jaar, bladz. E63. — De slag bij 't kasteel te
Gavere, 4452. Leest het I . jaar, bladz. 264. 't En
ware Diet wel schrijvelijk wat groote droefheid,
mistroostigheid ende desolatie dat men alsdoen al°name binnen der stede van Gent zag, gemerkt dat
er peer letter menagen waren in de welke er niemand,
bij der rechtveerdiger hand Gods, zijnen verslegen
vader, man, zeune, brooder, oom ofte eenigen naarbestaanden vriend en beweende.
WOENSDAG, 24: Sinte Christine, martelaresse.
— Sint Jacobs avond.
DONDERDAG, 25. Sint Jacobsdag. — De sterfdag
van den eerbiedweerdigen Thomas Hamerken, gezeid
Thomas van Kempen, in 't latijn Thomas malleolus,
of a Kempis. Hij wierd geboren te Kempen, in 't
bisdom van Keulen, 't jaar 1379. Hij was kanonik
regulier van't klooster van Sint Agnes, alwaar hij, 92
jaar oud zijnde, op vandage overleden is, 1471.
Iedereen weet, schoon hij het zoo wel heeft weten te
verbergen, dat Thomas a Kempis de schrijver is van
de Navolginge Christi. Thomas was een kunstig
afschrijver van boeken, bezonderlijk de heilige
s-chrifture, en hij plag te zeggen dat het hem nievers
beter en ging als
• in een hoeksken
met een boeksken. •
Zoudt gij gelooven dat ik in eene parijsche uitgave
van Thomas a Kempis dit aardig verzeken aldus
verwrongen gevonden hebbe : t In een hoerken met
een boerken? » Is dat fransche boosheid of dwaze
franschheid? Thomas a Kempis schreef meet latijn,
maar hij schreef ook vlaamsch, hier is een staalken
van zijne schrijf- en spelwijze : a In allen beghinne
ende eynde, so comme ons te hulpe die heilighe Moder
Gods, Maria, mit Jhesus, horen lyeven Kynde. Amen.

A. D. 4456.

26. Sinte Annedag. 4 e jaar, bl. 264.
27. Te Ephesus, de zeven heilige
martelaars, gezeid de zeven slapers, waarover breeder
uitleg, als 't God belieft, ten naasten jare.
VRIJDAG,

ZATERDAG,

AMPHORA

Van in de oudste tijden hebben de lieden glas
gesmolten en geblazen, ja, men zest dat ze dat na
een natuurverschijnsel geleerd hebben dat in Africa
nog al pleegt vooren te vallen, namelijk dat de
nederstralende bliksem het zand van de woestine
tot blazon pijpen smelt. Dit zou op 't gedachtgebracht
hebben van met den viere zand tot glas te versmelten
en er flasschen van te blazon. Wat er daar ook van
zij, de ouden en gebruikten Beene flasschen, om
hunnen wijn bij te zetten en te bewaren, maar wel
amphoras, dienas, of testas. De twee eerste woorden
zijn grieksch en beteekenen twee-ooMe- kruiken; 't
derde is latijn, 6n is 't een eeftlen vat te zeggen, eene
teste, zoo wij 't in het vlaamsch ook heeten. Die
amphoren waren van gedaante zoo hierbij te zien is,
scherp van onder, om ze in 1-zand op zolder reclit
te zetten, van daar bracht ze de slave, in zijne armen
neder, en Boot er wijn uit, in den crater of mengelkom, waaruit men alsdan met pateren of schaleri
schepte en dronk. Van boven waren de amphoren

met twee ooren voorzien; twee zulke amphoren en
meer kon men, bij middel van eene rieme door de
ooren, over een lastdier zijnen rugge laden, zoodanig
dat ze op zijds afhongen. De wijn in de amphora
wierd toegestopt, met olio erop te gieten, zoo men
nog pleegt inItalien. Men deed ook deksels op de
amphoren, dragende het jaartal of de consulnamen
van 't jaar wanneer de wijn was opgedaan geweest.
Daar komen amphoren in 't verhaal van Sint
Theodotus, l e jaar, bladz. 192, 200. Zijnder onder
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mijne lezers die Hoiitius studeren of moeten uitleggen, mijn printje en het bijgevoegde over de
amphora zal hunne inbeeldinge misschien kunnen
huipe bieden, daar waar zij den schalken dichter bij
zijne tèerbeminde diOtais vol falernum tegenkomen.

ROOMEN

't Is twee eeuwen dat men te Roomen de honderdjaarfeeste van Sint Pieter niet gevierd en heeft.
Gedurende dien tijd zijn throonen en heerschappijen,
vorstendommen en machten in den vergeethoek gevaagd, maar de roomsche kerke is blkjven staan, en,
voor zooveel als haar uitwendig wezen betreft, en
heeft zij nog nooit een grootscher aanschouwen geleverd als gisteren. Dit en wil ik niet doen gelden als
eene bewijsreden ten Karen voordeele, ik en zegge
maar dat het zoo is, en 't is inderdaad een hard zeggen voor die lieden die peizen dat ze, in eene ure
tijds of twee, datgene kunnen omverre werpen dat op
de traditien der oudheid en op het geloove en de
genegentheid van menige milioenen menschelijke
wezens gesteund staat. Wat Pius IX gevoelde en
dacht als ze. hem in 't midden droegen van dit overheerlijk vertoog, dat zou moeielijk zijn om uit te
peizen. Als hij van zijne draagbare afkwam en zijnen
throon beklom, hij bleef daar staan, verscheidene
minuten: hij was gelijk doorschoten ! Cardinalen en
bisschoppen, met brandend waslicht, stonden random hem, te midden eene roerende zee van menschenhoofden, heffende en strekkende, al zoo verre weg als
dat oogen dragen konden. 't Docht mij dat hij er
bleek uitzag, en dat en ware niet te verwonderen,
want, is 't dat ik zelve, e een ketter, beefde van ontroerdheid, wat moeten de gevoelens geweest zijn van
een die zijn eigen aanziet als den stadhouder van
dien grooten Apostel Wiens honderdjaarfeeste daar
gevierd wierd, als 't middenpunt en de bewaarder van
de waarheid ? Nogtans daar en was niets in zijne
stemme dat flauwheid uitgaf, integendeel, zij was
kloek en zoo klaar als ik ze ooit te vooren gehoord
hebbe.
Wanneer de Cardinalen den Paus hunnen eerbied gedaan hadden, met zijne hand, en sommige van
de Bisschoppen met zijnen knie te kussen, zoo began
de groote ceremonie van den dad, te weten de heiligverklaringe van de martelaars.
Als alles gereed was kwam de cardinaal die de
heiligverklaringe te bestieren had voor den throon
staan, met eenen ceremoniemeester, en eenen advocaat van 't consistorie, Welke, in den name van den
cardinaal, instanter verzocht dat het zijne heiligheid
mocht believers de namen van de vijf-en-twintig
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gelukzaligen te laten inschrijven op de lijste van de
heiligen.
De prelaat 's Pausen secretaris en latijnsche briefschijver tot de vorsten antwoordde in 't latijn, dat
de deugden dier heiligen den Paus bekend waren,
maar, vooraleer een zake van zulke eene aangelegentheid te beslissen, dat zijne heiligheid iedereen
verzocht al de heilige apostelen en geheel het
hemelsch hof te bidden om licht en geleidinge van
liunnentwege.
De Paus en geheel het miterdragend Leger van
bisschoppen vielen dan aanstonds op hunne knieR,
en, twee kaplanen cantors gongen de litanie op van
alle heiligen, waarin al de geestelijken die daar aanwezig waren mèezongen, en waarop de onmeetbare
menigte menschen die dan de kerke vervulden antwoordde, met een geruchte, men had gezeid van
menigvuldige waterstroomen.
Daar zit eene klagende eentoonigheid in de
wijze van die litanie, die zeer aandoenelijk is, en,
doordien dat al dat roomsch katholijk is die wijze
kent, daar en was Been zwijgende herte ander al die
daar tegenwoordig waren. 't Was gelijk eenen berg
van klank die uit die menigte oprees, zwellende en
uitzettende, dweers deur dat groat gebouw, dat een's
zenuwen er waarlijk gansch ontsteld bij wierden
van verbaasdheid.
De zelve ceremonie wierd eene tweede maal
herhaald, gelijk den eersten keer, en de cardinaal
kwam wederom voor den throon staan, vragende,
door zijnen advocaat,- instanter et instantius, of de
gelukzaligen mochten heilig verklaard worden. De
antwoorde was dat de heilige Geest, oorsprong van
alle licht en heiligheid, eerst diende aanroepen te
worden.
Zoo 't gezeid was, zoo wierd het gedaan : de
Paus en de prelaten knielden andermaal neder, dan
stand de Paus weir rechte en ging den Veni Creator
op, met eene zoo klare en zoo luidruchtige stem, en
met eene zoo merkweerdige nauwkeurigheid in 't
zingers, dat de menschen die bij mij stonden malkaar
bezagen van verwonderinge.
Eene derde maal kwamen de vragers of postulanten vooruit, en smeekten, instanter, instantius et
instantissime, zoo zij zeiden, dat de
daar kwam eene
ringe mocht plaatse hebben, en daar
derde antwoorde van den throon, zeggende dat de
heilige Vader overtuigd was dat God zelve de zake
goed vond en dat hij nu ging afdoender wijze de
heiligverklaringe uitspreken. 't Was 't gene hij
gevolgentlijk deed, gezeten zoo hij dan was op zijnen
throon, met zijnen miter aan. Na nog eenige ceremonien wierd het Conficiemus of 't Decernimus herhaald,
de zilveren trompetten klonken, het canon donderde
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op Sant-Angelo, en al de klokken van Roomen luidden van blijdschap, om de volbrachte hopen van de
kerke.
Nu begon de Paus den TeDeum, dien schoonen
ouden Ambrosiaanschen lofzang. Och ! hoe grootsch
klonk hij, wegstervende na mate hij van den choor
gezongen wierd, en dan weer opgevat wordende,
overhands, van veertig duizend stemmen, met eene
macht dat men ervan opgehefd wierd, verre boven
de g arde, dan weerom stille vallende en rustende,
als of geen menschelijke ziele sterk genoeg en ware
geweest om zulk een geweld van beweginge te
weerstaan! Gij en moot mij nu niet uitgeven voor
een die boft en stoft, of die seffens met iets in de
wolken vaart : hadt gij zelve bekwamelijk gehoord
en gezien gij zoudt gevoeld hebben. Ik moet bekennen dat mijn gemoed nu nog vul komt, als ik erop
peize. Die heerlijke lofzang, gezongen door meermaal
tier duizenden te gelijk, zal in mijne ooren klinken
tot dat ik sterve, ja, onverweets gerocht ik zelve aan
't meezingen, met al de anderen, niet, wel is waar,
als een roomsch katholijk met roomsch katholiken,
maar als eene christen met zijne evenchristenen,
erkennende die groote Macht, die wij al te samen
aanbidden.
De hoogmisse volgde seffens op den dienst van
de heiligverklaringe.
Daar en is geen verschil, dat ik wete, tusschen
die hoogmisse en andere hoogmissen, eer men aan de
offerande komt, die, ter deter gelegentheid, het
opdragen vereischt van giften voor Zijne Heiligheid,
medegebracht door de vrienden van de heiligverklaarden, of door de orders wien ze toebehooren.
Geheel den voornoene hadden die giften daar gereed
gestaan op tafels, aanzijds den hoogen autaar, al
den slinkeren kant.
Zij bestonden eerst uit vijf groote wassen keersen, twee van 't zestig roomsche ponden elk, en drie
van twaalf ponden. Deze keersen waren schoone
beschilderd, met blommen, ondermengeld met
araabsch kronkelwerk, of arabesken, in 't goud en
in 't zilver.
Ten tweeden, daar lagen twee groote brooden
te offeren, op zilveren pateelen, een van beiden verguld; de brooden waren verwapend met het wapen
van den Paus.
Ten derden, twee tonnekens, een in 't goud beslegen, een in 't zilver, 't eene vol water, 't ander vol
wijn.
Ten vierden, drie kunstig gemaakte vogelkooien,
in eene van de welke er twee toortelduivekens zaten,
in 'tandere twee duiven, en in 't derde alle slach van
kleene vogelkens.
Elke heilige is heel die offerande schuldig, en

de ceremonie wierd verricht met groote statie : zoo
veel heiligen zooveel processien, elk met twee roedragers voorenop, en eenen ceremoniemeester, twee
cardinalen met hunne hofheeren voor hun, twee leden
van 't order daar de heiligen toebehoorden, priesters
of leeken, en twee cardinalen met hunne hofheeren
om te sluiten.
De offerande gevolgentlijk moest nog al lange
duren, maar ondertusschen wierden wij op eene
litanie onthaald, die met opzet en voor dien keer
alleene gemaakt was, van den welgekeiiden soprano
Mustafa, en waarin de namen van de nieuwe heiligen
voor den eersten keer moesten gezongen worden.
Om 't muzijk te beter te doen uitkomen, had men drie
verschillige chooren gemaakt, een van welke, onder
Mustafa's bestier, vastebij den autaar stond, een
ander stond boven de groote westvenster, zoo men
in de kerke komt, met Molizzi voor director; en 't
derde choor tat hooge en verre boven ons, — vier
honderd stemmen sterk! — in de cupola of den dom
van Sint Pieters kerke, onder Capocci's maatgevenden
staf. Zulk een genoegelijk muzijk als 't gene er daar
binst die offerande door dat wijd kerkvat stroomde
van Sint Pieters, kaatsende en wederkaatsende van
weerklank tot wèerklank, en is er zeker nooit gehoord
geweest! Eerst gong er van den grond, gelijk eene
galmende kolomme van stemmen op, dan verteederde
't gezang allengskens allengskens, zonder iets van
zijne helderheid te verliezen, en dan eindelinge
asemde 't uit ... men had gezeid 't zijn engelen, die
zoetjes onder malkaar hangen te vezelen in de hoogte.
Na mate wij verder gerochten met de hoogemisse spreidde de wierook een doorschijnend wags
over al dat er was, en niet en kon de schoonheid
overtreffen van het verwenvertoog dat dan te zien
was, onder dien half verbergenden wierooksluier.
Zijne Heiligheid nutte onder beide gedaanten,
hij gaf den zegen, en de Lang verwachte ceremonien
van dien dag, die zal blijven staan als een tijdmerk
in de kerkgeschiedenisse, waren gedaan.
Wanneer zal men nog eenen keer, en te zulker
gelegentheid, zulke ceremonien verrichten ?'t Is gelijk
hoe 't in Italien al draait en keert, politijk gesproken,
daar zit lever in eene kerke die zoo menige milioenen
menschen onder heure banieren kan scharen. Geweld
en zal heur niet schaden, waarom, omdat geweld
niets en kan tegen 't gene op geene stoffelijke taken
en steunt. Is de roomsche kerke ooit bestemd om te
vallen 't en kan niet gebeuren 't en zij door dat traagzame werk van geestveranderingen, die geen kwalijk
bestierde poginge en kan aanjagen, noch waartegen
geene menschelijke inrichtinge bestand en is.
Nog eene andere feeste, in de welke de roomsch katholike kerke al heure pracht en grootheid
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getoogd heeft nam gisteren plaatse, in Sint Pauwels
kerke, buiten de muren van Roomen.
Van te midden Roomen tot Sint Pauwels is 't
heel nabij een ure om te rijden, en gelukkig heete
ik deze die gisteren konden.aan of bij Sint Pauwels
geraken, 't zij in hoeveel tijd of om hoeveel geld!
Voor den vieren was 't yolk al te beene, meest voetgangers, of, die daar aan kosten, in alle slach van
rijtuigen. Het rijden was schrikkelijk diere. Ik heb
hooren zeggen dat er tot zeventien scudi gevraagd
geweest heeft, en dat is zeventien keers vijf frank,
voor eene Fee, want niemand en zag op zijn geld,
kon hij maar tegenwoordig zijn in een van de schitterendste feesten van de kerke. Daar reeden alle
slach van rijtuigen, van 's cardinaals koetse tot 's
kramers traamkarre, 't was er al, en 't yolk had het
meeste vergenoegen van de wereld als het priesters
zelve zag in karren en kerrekens rijden en van
muilezels gevoerd worden.
Die Sint Pauwels kerke niet en kent en kent
een van de rijkste en zuiverste heiligdommen niet
van geheel het Christendom. De versieringe was op
dezen dag zoodanig eenvoudig dat ze de schoonheid
van den bouw verhefte in de - plaatse van te verflauwen. Het daglicht was gedempt, ofwel met allerschoonst geschilderde glasvensters, ofwel met kermesijn-roode zijden gordinen, in de beneden vensters
en geluw zijden in de hoogvensters, daar waar de
glasramen nog niet ingesteken en waren. 't Gevolg
daarvan was dat geheel het benedenschip van de
kerke in een rijk roodwendig licht stond, gelijk aan
't gene men bij avonde somtijds te onzen over de
bergen ziet wemelen. Als alles gereed was voor den
dienst brandden er lien duizend waslichten rondom
de muren. Over ieder kapteel, of pilaarhoofd, stak
er eene branke uit, met zeven groote Roomsche
keersen daarop, terwijl de voet van iedere kolomme,
over de hoofden, verlicht was met kandelabers,
waarvan de glazen klinkers schitterden lick diamant.
Boven 't verhoog van de kerke, tusschen de oppervensters, was ieder kapteel ook met branken versierd
en brandende keersen; daar hongen twee reken
luchters, en, op de twee vooien, de oppervooie en de
andere, stonden er reken machtige keersen te branden, van aan den ingang tot aan 't kruis van de kerke.
Gij en kunt niets uitpeizen dat schoonder is als 't gene
men in eenen oogslag kon afzien als men in 't portaal
van de kerke stond. Geen behangsel en schond de
strekkende linen van 's bouwmeesters edel gedacht.
Roode kermesinen sluiers zag ik hangen in de
overgroote Bogen die van weerkanten de kruiskerke
openen, en die sluiers zelve en waren maar half
toegehaald, om de schoonheden die daar bachten
schuilen niet te verbergen. Om kort te zijn, van aan

den ingang tot geheel t' enden de kerke, bachten
den autaar, waar, roomsche wijze, de pauselijke
throon stond, en was er geen bijgevoegd kunstvertoog
te zien, 't was een aanschouwen van wonderlijke
schoonheid, aan weerkan ten afgezet met reuzen van
kolommen, uit het rijkste marbel gekapt, en opgeluisterd met waslicht.
Laat ons met zwichtende voeten over den marbelen vloer treden, want hij schijnt te prachtig voor
sterflijke menschen om er op te gaan.
Alzoo komen wij aan de hoogkerke, waar Pius
ix gezeten is, op zijnen pauselijken en koninklijken
throon. Bijkans vijftig cardinalen staan van weerkanten aanzijds hem, en vijf honderd bis .schoppen, want
daar zijn er sedert gisteren nog bij gekomen.
Ik heb zoo dikwijls en onlangs nog den dienst
van de roomsche kerke beschreven, dat ik mijn
schrijven hier niet en behoeve te herhalen; 't is genoeg en zoo vele dat er daar niets te kort gebleven en
is van al dat de kunste geven kon, om die feeste te
verheffen : verrukkend muzijk, rijke schilderinge,
zuiver en hoogdragend beeldwerk, al dat van verwen
en coleuren te verwachten is, 't was er al en t' deed al
mee om van de feeste van Sint Pauwels in 1867 een
dingen te maken waarvan de historie later met lof
en eere zal spreken.
Men heeft gezeid dat Pius ix gedeeltelijk meegaande gezind geworden was ten opzichte van die
Italien bestieren, ik en zie daar Beene hoegenaamde
waarschijnelijkheid in; in tegendeel, had hij aldus
gezind geweest, zoo zij 't gezeid hebben, 'k en geloove gee-nszins dat hij het nog zoo zijn, na al 't gene dat
hem de verledene weke gebeurd is, en na den onweerdeerbaren steun die zijn pauselijk gemoed zal
gevonden hebben in 't gene de algemeenheid van de
roomsch katholiken ten zijnen opzichte geweest zijn
en gedaan hebben.
Daar en is op de wereld geen yolk gelijk de
Engelschen om gezichten te aanschouwen; en, om
't gene zij aanschouwen te beschrijven, hebben zij
eene tale die weer als alle andere talen des werelds
daartoe geschikt is en met gemak gebezigd wordt. En
is er fevers iemand die de engelsche tale machtig is,
het zijn Nivel die schrijvers die,ten prijze van duizende
ponden 'sjaars, over geheel de wereld verspreid zijn,
om al dat merkweerdig is te beschrijven en aan
• The Times » kenbaar te maken. 1k heb dan mijn
beste gedaan, lezers en lezeressen van Rond den
Heerd, om, in ons eigen vlaamsch, de beschrijvinge
van den roomschen correspondent van `The Times)
over te stellen. Gij behoort ondertusschen in acht te
nemen dat de schrijver geen katholijk en is, zoo hij
zelf getuigt, en, indien een ketter zoo schrijft over de
roomsche feesten, wat moeten ze dan geweest zijn?
D
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Dat blijve uwe katholike gedachten ter bedenking overgelaten.
•••■■■■■

AAN MIJNE MOEDER
Geloofd zij de Heer! op uw dierbare hand
Thans heete tranen gekreten !
lk heb u weerom, o moederhert,
En nu wil ik alles vergeten!
De jeugd vloog heen en de vriendschap mee,
De liefde vergat heur getoover....
Maar, moeder van al wat mijn hert bezat,
Nog gij — nog gij blijft me over !
Gij naamt van uw kindes wel en wee
Het moederlijk deel steeds mede,
En hebt, toen mij niets weer helpen kon,
Geweend voor mij en gebeden.
Gij hebt u in mijn vreugde verheugd,
En, de wonden mij geslagen,
Gij hebt ze, moeder, als ik gevoeld,
Doch zonder als ik te klagen.
Vergeef mij, Heere, dat ik zoo vaak
Vergiftigd hebbe haar Leven,
Vergeef dat zij het dragen moest,
Want zij — ze heeft me vergeven !
Zie, moeder, na menigen langen tijd,
Thans kom ik u weder aanschouwen
'k Vond nergens hert als het uwe zoo vol
Van innige liefde en trouwe!
En weenend leg ik mijn moede hoofd
Thans op dit herte neder
Wat me ook daar buiten verloren ging,
Hier vind ik alles weder !
E. V. 0.
Naar "t Duitsch van Michel Berend.

DE IlLEENSTE
In 't groene dal, in 't stille dal
Waar kleene blomkes groeien,
Daar ruischt een blanke waterval,
En druppels spatten overal
Om ieder blomke te besproeien .....
Ook 't kleenste!
En boven op der heuvlen spits
Waar forsche boomer groeien,
Daar zweept de stormvlaag fel en bits,
Daar vett de rosse bliksemflits
En splijt, bij 't daaverend onweerloeien
Den grootste !
Omhoog, omleeg, op berg en dal,
Ben 'k in de hand des Heeren !
Toch kies ik, als ik kiezen zal,

Mijn stille plek, mijn waterval;
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeeren,
De kleenste !
J. P. HEYE.

KINDERSTEMMEN
Ook ik heb in mijn hart mij neergebogen
Wanneer, in stillen zomeravondstond,
Een zacht choraal uit reinen kindermond
Mine ooren trof
als daalde 't uit den hoogen :
Mocht ik dan mijn oog door 't enge venster spien
Waar, metgevouwen hand es al de kleenen
Hunne avondbee in d' avondzang vereenen,
En lieflijk-ernstig naar den Hemel zien; —
En mocht er, bij 't herdenken aan mijn jeugd,
Aan al wat ik ontbeerd heb of begeven,
Aan al mijn luttle vvijsheid, luttle vreugd,
Een trek van wrevel op mijn lippen zweven, —
Een h6Oger vrede, dan ons de aard kan geven,
Omwuifde met haarpalmen dan mijn hoofd;
En in mij sprak een stem, met heilig levee :
« De naam des Heeren zij geloofd !
En fluisterend stemde ik in der kleenen lied :
« 0! laat uw Engel ons ten hoeder wezen,
niet
0 Heer ! vergeet uw kindren nie
En smeekend was mijn zucht ten Hemel opgerezen :
« God! doe mij eenmaal zijn, als dezen! »
J. P. Heije.
NAAR BUITEN!
Naar buiten! — waar in veld en vloed
Millioenen schepselen zich bewegen,
En ... in de blauwe luchtgestegen,
't Gevederd choor den morgen groet
Waar — in oneindigheid van klanken —
Wat ademtocht ontvangen heeft
Zich uit ... in 't lied dat opwaards zweeft,
Om God te loven en te danken.
Mar moog' dan zuivre levenslucht
Het bloed verfrisschen en doordringen;
Dbar laav' zich 't kind, na dartel springen,
Met welbron-nat en rijpe vrucht;
Der worde 't, in des levens midden,
Zich zelf en de aard en God bewust;
Daar kiem'gevoel en liefde en lust,
Bewondring,
eerbied en ——aanbidden!
J. P. Heije.

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Den tweeden brief van Z. moet ik uitstellen tot
ten naaste weke, en zooveel plaatse sparer als
mogelijk om niet te moeten mijn stuk Roomer in
tween deelen. Kerkedieven te n. weke.
Alle betalingen en toezendingen behooren op
den name van Guido Gezelle, Brugge, Korte Ridderstrate n . 22, te geschieden.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 35

TWEEDS JAAR

DAGWIIZER

28. Omnes Genies, zevenste Zondag na
Cinxen. 't Evangelie, — I . jaar, bl. 247, — is van
de valsche propheten en van de goede boomen, die
men aan de vruchten kent. De vervolgde rechtveerdigen gingen, volgens Sint Pauwels tot de Hebreeuwen, in Melotis, dat is schaapsvellen, en de propheet
Elias droeg eenen mantel van schaapvel, dien hij
Eliseus uit den hemelwagen liet nedervallen. 't Is
die Witten mantel van schaapwolle dien de Carmeliten, den Aartsvader Elias ter eere, nog dragen, en
Aid dekt bij hun een christelijk rechtschapen en
rechtzinnig herte. De Phariseeuwen droegen, na de
mode van de propheten, ook lange witte wollen
mantels, die tot de voeten toe afdaalden en geheel
hunnen persoon bedekten. 6 Ja, 't is de Witte schuldelooze dracht van het schaap D schijnt Christus te
zeggen, i maar 't zitten wolven onder, gij zijt geZONDAG,

27 JULLT 1867

witte grafkelders. D Van daar is het latijnsch woord
palliaregekomen, 't fransche palliatif,en't vlaamsche
bemantelen en bewimpelen. De gedachten die Christus
hiei voorenhoudt zijn de grond van onze dierenfabel
Reinaart de Vos, en wij herhalen nog dagelijks
Als de Vos de passie preekt
Boerkes waclit uw' ganzen
In alle menschelijke spraken is er klaarblijkend
bewijs dat men van eersten of eenige evenredigheid
bespeurd heeft tusschen boomen en menschen. Men
is gewend, zonder het te bemerken, van menschen
of ware 't van boomen, en van boomen of 't ware van
menschen te spreken. Om te beginnen : semen en
seminarium past op planten en menschen; dan hoort
men ook van stam en stake, branche ain ge, branche
cadette, boom van familie, voortplanten en verplanten;
van menschen, — men verplant Been ouden boom
zegt men, voor : Beene oude menschen. — Men hoort
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van groote mannen die gebloeid hebben, van ouderlingen die nog groene zijn, van telgen, vruchten en
spruiten, dat al op boomen en menschen te gelijk
worth toegepast. Daarbij weten u de kinders te
vertellen dat zij eertijds in den bosseboom zaten, of
in de koole, even gelijk onze nude voorvaderen, eer
zij christen waren geloofden, dat de twee eerste
menschen Esch en Elze, twee boomen waren geweest,
die menschelijke gedaante aangenomen hadden. Men
hoort nog bij 't yolk : 't En is maar elzen kleermaker,
en Penelope — Homer. od. xix, 162. — vraagt eenen
onbekende of hij van den eeke of van den steen
gekomen is, apo druos oud' apo petres; de kinders
kouten van pereboomen en tuimelboomen te maken.
Men spreekt eensgelijks, zeide ik, van boomen
als of het menschen waren : de boomen hebben een
herte, een hoofd, een kruine, een lift., aders, ze hebben
spek aan, zij hebben oogen, zij vuigen, sehieten,
loopen, bloc den, slaan uit, ze slapen, en nog onlangs
zap ik in een koopdagsbericht van hout dat men
zooveel of zooveel koopen tronkhair ging verkoopen.
Dat zijn al namen die den mensch eigentlijk toekomen
en de boomen te borgte gegeven zijn, bij zoo verre
dat dit vast staat : Uit de gelijkendheid van wezen is
de gelijkheid van benaming voorts gekomen.
Daaruit komen ook die menige beeldspraken
en gelijkenissen die wij dagelijks gebruiken : « Ne
veins lijk nen boom. Poten, plantstaken zullen
wilgen bedijgen. Hij is gelijk van 't bout-ende afgezaagd. Het scheutje gelijkt den tronk. D enz.
Maar 't is in de oostersche talen, en wel bezonderlijk in de tale van de heilige schrifture, dat die
vergelijkingen bij hoopen te vinden zijn : « De gerechte
zal als een palmboom bloeien, gelijk den ceder van
Leban zal hij vermenigvuldigen. De gerechte gelijkt
het hout dat langs den waterkant vast, en vrucht
brengt te zijner tijden, en nooit en valt zijn loof af.
't Was den werkloozen mensch dien Christus onzalig
verklaarde in den vruchtloozen figenboom, en 't is
wederom de God-mensch zelve die ons verbeeld
worth in dien wortel van Jesse, waaruit eene roede
spruit en eene blomme waar de heilige Geest op rust.
't Is de goddelijke levensboom, of Jesus, het leven
zelve, die verstaan moet worden onder dien waren
wijngaard, waaraan wij alien moeten gehecht zijn om
te blijven le-ven, en wanneer Sint Pauwels spreekt
van Wilde oliven waarop het kostelijk spruitjen moet
feint zijn van de temme olive, 't is wederom van den
gevallen mensch en van den verlossenden Godmensch
dat hij spreken wil. In dien zelven loon zest Christus,
die als een hovenir aan Magdalena verscheen, « dat
men den boom aan zijne vruchten kent en dat de
goede boom goede vruchten draagt.
goede levensboom Christus, die om de schulD
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den van de verbodene vrucht weir goed te maken,
aan het hout gehangen, gelijk eene vrucht van maledictie, gestorven en als een kostelijk zaad in het
Graf geleid zijt, om met ons weer op te staan tot het
leven !
Pater Hubertus Benedictus Labbre, alias Johannes Albert Leopold De Neve, sterft to Glasgow in
Schotland, 1866.
Johannes of Jan De Neve, zoo zijne vrienden hem
plachten te heeler, was van jongs af een voorbeeld
van oodmoedige deugdzaamheid geweest; hij wierd
geboren te Heyst, 20 Augusti 1836. Zijne ouders,
nog in 't leven en nu wonachtig te Brugge, lieten
hun kind eene wel bezorgde opvoedinge genieten,
en besteedden Jan ter studie, in het kleen Seminarie
te Rousselaere. Daar wierden hem de Engelsche
Missien bekend, en ter zelven tijde pater Ignatius
Paoli, Jan Provinciaal van de Passionisten in Engeland; door hem wierd Jan De Neve, na zijne studien
voltrokken te hebben en large jaren de vriend en
het voorbeeld zijner medeleerlingen geweest te zijn,
in 't order der Passionisten aanveerd, te Londen, 15
November 1860. Hij ontving de priesterlijke wijdinge
te Liverpool, 12 Junij 1865, en overleed aan den
typhus, dien hij onder zijne zendelingsbedieningen
betraapt hadde, op vandage, ten acht uren en half
's morgens, over een Saar, omringd van zijne broeders
en voorzien van al de Sacramenten der stervenden.
In den doodsbrief dien zijne bedrukte ouders
korts nadien ontvongen, stond er als volgt « Sedert
zijne intreden heeft hij de schoonste voorbeelden
gegeven van alle deugden; hij heeft in korten tijd
een Lang leven geleefd; hij heeft bij zijne broeders
den name van eenen heilige ashler gelaten en de
glorie van eenen martelaar; wij hebben in hem eenen
allerbesten priester verloren, maar wij hopen dat
wij eenen grooten en heiligen voorspreker in den
hemel gewonnen hebben. )
Op den achtiensten Augusti 1866 ontving de
schrijver deter den volgenden brief uit het Passionistmunster, te west Hoboken in Nieuw-Jersey, Vereenigde-Staten.
Mijn dierbare
Gisler avond heb ik de droevige en onverwachte
tijdinge ontvangen van het overlijden van onzen
goeden en welbeminden pater Hubertus. 't Is een
erg stuk nieuws, bezonderlijk voor mij. Hij was
goed, ijverachtig, lukte 'in al dat hij ondernam, en
was bemind van 't yolk ! Hij was juist kloeker geworden van gezondheid, en de priesters zijn er zoo
noodig in Schotland!
God heeft er over beschikt! Hij is slachtoffer
van liefddadigheid, slachtoffer van zijne plicht gestor-
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yen. Moge hij in vrede rusten, moge hij bidden voor
ons! Geen twijfel of daar heeft al iemand naar zijne
beroofde ouders geschreven, uit deze verafgelegen
streken nogtans en kan ik niet nalaten hun een woord
van medelijden en van troost te laten geworden.
Maar. hoe kan ik een ander troosten als ik zelve den
last des weedoms te dragen hebbe ? Ik gevoele 't verlies bijkans zoo diepe als zij het gevoelen, maar God
heeft het goed gevonden hem naar Hem te roepen,
en wij moeten ons aan zijnen wille gedragen : Gods
wille geschiede ! Pater Hubertus is in den Hemel en
hij bidt voor ons. Hij heeft den last volbracht dien
God hem opgeleid hadde, en met ,een edel werk van
liefde zijnen levensloop gesloten. Bij de stervenden
heeft hij zijne sterfziekte gehaald, gelijk zoo menigvuldige martelaren van liefdadigheid. Zijne uitvaart is
vereerd geworden door de tranen van vele lieden
die blijken van zijne liefde ondervonden hadden en
die hem als den vader en den bestierder hunner
zielen beminden. Dat hij ruste in vrede. Bidt voor
mij. Blijve uw toegenegen P. Ignatius, (Paoli) pass.
Men leest in het Weekly Register omtrent de
dood en de uitvaart van Pater Hubert als volgt : 4
Augusti 1866 : • De kleene gemeente passionisten
van Sint Mungo's heeft haar eerste offer gebracht
aan den typhus, in den persoon van eenen ijverachtigen jongen priester, die over weinige maanden op
deze prochie gekomen was, vol begeerte en vol hope,
en- met de gratie van de priesterwijdinge nog versch
op zijne ziele. Zijne dood maakt wederom het zeggen
waar dat God geene menschen van: doen en heeft.
Zijne uitvaart nam plaatse verleden maandag, en de
kerke was vol treffelijke. katholiken; de uitvaartprocessie bestond uit,. eene Jange reke koetsen, waarin
de geestelijkheid gezeten was, met menige van de
prochianen, die meèreeden naar Dalbeth. De Stanhope-strate, waar de .kerke gelegen is, en de omliggende straten stonden vol menschen, die begerig
waren voor eenen laatsten keer den eerweerden
overledene eere aan te doen. 't Meeste deel van die
daar tegenwoordig waren gingen met naar 't kerkhof,
te Dalbeth, dat wel eene ure van stad gelegen is.
Een brief van Pater Hubertus, de laatste zeker
dien hij ooit geschreven hebbe, luidt als volgt :
« J. X. P. Glasgow, 20 Maarte 1866, Sint
Mungo's Stanhope-strate. Eerweerde en dierbare
V. G. Gij_ weet dat ik nu in 't koude Schotland ben;
'k en ligge hier niet verre van den Eerweerden Heer
E. M. De Kiere en van den Eerweerden Heer Verstrate. Ik heb hunne namen en woonplaatsen tegen
gekomen in onzen schotsch- katholike choortabelle.
Ik hope dat er nog vlaamsche zendelingen zullen
overkomen, om 't heilig Evangelie te verkondigen
aan die arme lieden hier in 't Noorden. Moge onze
D

goede God deze ketters weir onder 't zachte jok van
Roomen brengen, waar de Paus woOnt, die deze
uiterste wereldstreken onder 't gezag gesteld heeft
van den apostelijken prefect, den zeer Eerweerden
B. Bernard. Ik was zoo blijde als ik hoorde dat
onze heilige Vader deze arme zendingen in de vervrozen Iandstreken ingesteld heeft na de verklaringe
van 't geloofpunt der onbevlekte Ontvangenissse. De
onbevlekte Maagd Maria, de Moeder Gods, zal voor
deze dolende broeders wel verkrijgen dat zij mogen
naar den Roomschen schaapherder terug keeren,
die den opvolger is van Sint Pieter. De goede vlaamsche jonkheden en hebben geene moeite, gelijk
andere natien, om tot nabij den Noordpool te komen,
zij kunnen de koude verdragen en de tale is hun
gemakkelijk om leeren; daarbij hebben de vlamingen
nog verscheidene andere gemakkelijkheden boven
al de andere natien van Europa. Men heeft ten voordeele van de zendingen naar den Noordpool eene
aanvrage gedaan om hulpe bij de schotsche katholiken, en zij hebben met veel btlreidwilligheid daaraan
beantwoord. Daar zijn tegenwoordig te Blairs College
in Schotland twee studenten voor de missie van den
Noordpool.
Beste groetenissen aan al mijne oude vrienden
en bovenal aan mijnen goeden vader en aan mijne
goede moeder. DaarmeO blijve ik altijd ulieden
dankbare dienaar in J. C., P. Hubert De Neve,
Pass.
Moge de laatste wensch van den ijverachtigen
vlaming vervold worden en mogen er uit ons Noorden
nog herten oprijzen die, zooals Pater Hubertus, gereed
zijn om voor God alles te overkomen en in de dood
zelve Hem getrouwig te blijven.
D

MAANDAG,

29. Sinte Martha of Maarte, l e jaar,

bl. 271.
DIJSENDAG,

30.

WOENSDAG, 31. Sint Ignatius de Loyola, stichter
van de societeitJesu, 1566. l e jaar, bladz. 272. Aldus
geeft pater Adrianus Poirters, S. J. de nachtelijke
verzuchtingen van zijnen stichter, 't is de Qziam
sordet mild tellus! breed vertaald
Laat aarde, laat mij los, wat houdt gij mij gevangen?
Mijn principaalste deel is buiten uw gebied
En 't ander vreest de dood noch harepijlen niet.
0 Hemel, zendt uw vier en weert die mijen,
belett
En wilt den aardschen romp geheel in pulver zetten !
Ach, wierd ik meer gewond zoo waar de pijn gedaan :
Dan zou mijn ziele zijn daar nu mijne oogen staan.
Moest ik dan om di tpak nog 'anger blijven zuchten,
En leven hier inpijn en derven van genuchten,
Zoo riep ik : Lieve God, hoe zeer is hij verblind
Die dezen Hemel niet en de aarde nog bemint!
Als ik op de aarde zie bij beken tranen vlieten
En boven een rivier van wijn en honing schieten,
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Dan roepe ik : Lieve God, hoe peer

hij verblind
Die dezen Hemel ziet en de aarde nog bemint!

Als ik hierboven zien een Leven zonder sterven
En hier een donker graf en bleeke flood te erven
Dan roepe ik : Lieve God, hoe Neer is hij verblind
Die dezen Hemel ziet en de aarde nog bemint!

Wat is hier al ons vreugd, als alle dagen kruiskens,
Wat is hier al ons goed als kranke kinderhuiskens?
Men schravelt dag en nacht, men bouwt van boven nedr,
En Wat is toen ons huffs? vierplanken en niet meer.
Wat Tagus gulden vloed ooit heeft aan land geschoten,
De minen van Peru, het cargo van de vloten,
Wat is 't als aarde uit aarde,
die nog om aarde vecht?
Gij Hemel die zoo blinkt maakt al dat aarde is slecht!
Adieu dan, aardsche dal, adieu Mars en BeIlona,
Adieu dan Arragon, Biscayen, Pampelona,
Adieu, o konings hof, adieu, adieu voor al :
Mij lust een schoonder plaatse als in dit aardsche dal.
Gij Hemel, zult voortaan alleen mijn hert verwekken,
Gij zijt mijn vaderland, daar ik wil henen trekkers
Daar rijdt de gulden zon, daar loot de zilvre maan :
Laat aarde laat mij los, laat aarde laat mij gaan!
Zoo spreken ze die met het lichaam zijn op de
aarde en met hunne wenschen in den Hemel. Gelukkig
zijn ze die dezen wind vatten en de zelfste streke
houden, zij zullen in de have der zaligheid ankeren.
AUGUSTI. Leest het 4 e jaar, bladz. 272.
DONDERDAG, 4 . Sint Pieters bander, l e jaar, 272.
VRIJDAG, 2. Sint Alphonsus Liguori, l e jaar,
272. Te Roomer Onze Lieve Vrouwe der Engelen,
en overal bij de kloosterlingen van Sint Francoys
de vermaarde aflaat van Portiuncula.
In 't jaar 1512 waren Olivier Quequeboornel,
Allaert Cools, Jan van der Capelle, Gillis Bachelier,
Cornelis Mannins f. Willems, Abraham Portiers,
Thomas de Wevere, Geeraert van Valenchennes,
Pieter Leureman, Loy Greys, Pieter Oste, de Jorge,
Willem van Nieuburch, Cornelis Marius f. Pieters,
en Colaert de Witte, deken en zorgers van de gilde
van Sint Francoys, die de mutsereeders en de
mutsescheerders gezaamdelijk hielden in Sint Jacobs
kerke te Brugge, ten autare van Colaart d'Ault, de
oude; en zij kwamen overeen met schilder Aelbrecht
Cornelis, bij oorkonde van 49 September 1517, dat
hij, Cornelis, voor 30 pond grooten, zoude schilderen
de tafelen ende dourer van den voorseiden autaar,
met den coronemente van Onzer Lieven Vrouwen,
naar 't uitwijzen van eener schrifture, getranslateerd
nit den latine in 't vlaamsche, waarin de negen
chooren der Engelen genaamd waren met hunnen
eigenen namen en naturen van hunlieder officien.
Die schilderije wierd gemaakt van Illeester Aelbrecht
I Quequeboorne is aqua viva te zee en of levend water;
't is een wel gekende familiename te Brugge, met dat verschil dat men hem hedendaags verfranscht draagt en zegt :
Quickelborne zoo heeft van Keersgieter Cachitère veranderd
en Tytgat in Tite'ca.

Cornelis, en staat nog, min de twee luiken, in de
capelle van Onze Lieve Vrouwe der Engelen, aan den
Epistelkant van Sint Jacobs kerke te Brugge. Daar
ziet men aan de rechtere hand des throons van God
de Seraphim, zoo rood als vier; slinks de Cherubim,
blauw; de throonen, voor de heilige Maged, met
witte alben, roode of blauwe amicten, groene stolen
en gouden klokskens aan hunne gordels, zij hebben
roller perkament in hunne harden en zij zitten op
zetels; rechts, onder de Seraphim, de Heerschappijen,
met witte alben en amicten, roode stolen, en blauwe
kappen, zij dragen scepters; slinks onder de Cherubim, de Krachten, met witte alben en amicten, met
glazer en pyxiden in der hand; beneden de Throonen
zitten de Machten, in 't wit kamerijksch lijnwaad,
gewapend, en over de wapenrustinge met groen- en
allerlei verwige wapenrokken bekleed; achter de
Heerschappijen zitten de Vorstendommen, in blauwe
alben en amicten, met roeden eu knodzen in der
hand; al den anderen kart achter de Machten, staan
de Aartsengels, met alben en amicten, roodverwige
kappen en kostelijke gordels; zij dragen schelpen
en wierookvaten; te midden in 't voorplan staat Sint
Michiel met de Engelen rondom hem; hij is gewapend
en houdt eenen kruisstok, bij hem staan Engelen,
met perkamentbladeren, waarop zij schrijven; op
het perkament van den Engel aanzijds Sint Michiel
heeft Aelbrecht Cornelis zijn eigen zelven eerst in
den book des levers aangeteekend, met verschillige
andere persoonen achter hem; al dat men nog lezen
kan is als volgt
Item Albertus Cornelis.
Item adam g.
Item
Item ..
hem egidius . •
Item lievin .
Item .
Item .
Item Cornelis . .
Wat er van de gilde van Sint Francoys geworden is en van veel gilder en broederschappen die
eertijds onze schilders le werke stelden en wete ik
niet, maar burner devotie tot Sint Francoys hebben
wij te darken dat men te Brugge nog 't mysterie
viert van den coronemente van Maria en de negen
chooren der Engelen, en dat wij, in Sint Jacobs
kerke, een namaaksel hebben van die va tnaarde
kapelle van Maria der Engelen, anders gezeid Portiuncula, binnen de welke Sint Franciscus geestelijk,
op 't hooren van een sermoen, herboren wierd, den
vermaarden aflaat verwierf, ende starf. Het oorspronkelijk kerksken bestaat nu nog, maar men heeft er
eene prachtige kerke over gebouwd in de jaren 1569,
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zoodanig dat het, volgens de laatste begeerte van den
stervenden aartsvader, waarschijnelijk nog langen
tijd zal ongeschonden blijven. Het prochietje waar
die kerke staat heet Santa Maria degli Angeli, en
't ligt op een hoed quartier gaans van Assisi.
ZATERDAG, 3.
ANKERS

In Homeros tijd, koning Davids en Salomons,
voerde men op de schepen zware bonken Steen, en
biezen koorden, waarmeè men die stee pen, — slapers
heet ze Homeros — in den grond liet om het schip
tegen te houden.
Die maniere van handelen aan boord schip is
lang verlaten, en nu gebruikt men ankers, die op alle
wijzen beteren dienst doen. Groote schepen dragen
er tot zeven, sours 4,000 kilo zwaar.

dat hij dweers deure in 't zand bijt, letter C, en moet
om uit te komen met alle geweld gewonden worden,
't Is gemakkelijk om vatten, moest de anker liggen
gelijk het bij letter C met tikkelkes verbeeld is, dat
hij de kabel zou kunnen hinder doen. Men houdt
het schip zooverre mogelijk van zijne ankers om dat
het van langsten er aan zou trekken; om uit te
winden vaart men er recht boven.
Daar is gemeenelijk aan boord schip een misericordia, of anker tegen alien voorval, eene laatste
hope, en 't en ware niet te verwonderen dat het daar
den oorsprong ware van het verzinnebeelden der
Hope door eenen anker. t Wij die gevloden zijn,.
zegt Sint Pauwels, Hebr. vi, 19, t om te houden de
hope die ons voorgezet is, Welke wij houden als een
vrij en vast anker der ziele.

D
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DE KERKEDIEVEN

De ankers hebben Lange zoo gemaakt geweest
dat de middenroe vast in het kruis hield, gevolgentlijk, zat een arm in 't zand, de andere stak uit en
wreef altemets den kabel of in 't over-end-weèr gaan
van 't schip ; daarom maakt men nu de ankers met
eene range t'enden de middenroe, zoodanig dat, van
zoo de anker grond genaakt, hij omme valt gelijk bij
de letter A te zien is. De dweersra belet hem anders
als met den lepel in 't zand te liggen, 't geweld op de
kabel dwingt den anker, tot dat hij ligt gelijk bij
letter B, en 't gedurig trekken van de kabel maakt

« noon ! ,widen zij, • Pierken, gij hebt eene
vrouwe en een kind; past op uwe vrouwe en kind,
Pierken, hun leven ligt in uwe hand: zoo, ziet wat gij
doet ! Vindt gij ze morgen in lijke, 't zal uwe schuld
zijn. »
Maar waarom, zult gij zeggen, en deden ze 't
zelve niet, en ne lieten ze Pierken niet gerust?
Hoort ! Ten eersten, ze wisten dat Pierken dikwijls een beetje gekosterd hadde in de kerke, waar
zij maar kwalijk de conduiten van en wisten; en, ten
tweeden, ze wilden, om zelve gerust van daan te trekken, iemand achter laten op wien noodzakelijk al de
schuld zou vallen ; alzoo zouden zij tijd genoeg winnen,
om, eer het uitkwam, al het zilverwerk te smelten,
aan den man te helpen, en verre van daar te geraken . Pierken zou de moeite doen en de boete betalen
toe, dat was hun boos inzicht en hun voornemen. En
Pierken, 't was nog al veel te eerlijk en te schamelijk,
ja te jonge booswicht, om niet seffens, van als er
iemand scheef naar hem keek, te laten zien, aan zijne
manieren, dat zijne hand in 't spel geweest was.
Zulkdanig is de vriendschap van de boozen !
Laat u verleiden, staat hun ten dienste, offers ziele
en lijf, eere en bloed, ze loonen u met hunne verachtinge, ze schippen u, al van achter weg, in den dijk,
terwijl zij er zelve maken uit te blijven.
Pierken moist bij ondervindinge dat het leven van
zijne vrouwe en kind de kerkedieven niet dierbaarder
en zou komen te staan als het leven van zooveel anderen, die zij van kant geholpen hadden ; het had wel
verstaan dat ze met meeninge spraken, en zijn moed
ontviel hem. Moest hij ze nu, na zooveel verdriet
hun aangedaan te hebben, zien versmooren in hun
bloed? Zon hij, als zijn boos leven veranderd was,
en hij vrij van dwang, noch vrouwe noch kind meer
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hebben, en alleen zijn op de wereld, om in wanhope
te vallen en te sterven ! Dat en kon loch ook niet zijn!
Hij zou, peisde hij, verkeerd genoeg, het minste
kwaad verkiezen en meOgaan met de booswichten,
dat er van kwam dat er van komen Wilde.
Daar en was geen tijd te verliezen : de banditi
hadden 'anger moeten eraan klappen als dat zij
verwacht hadden, en, wilden ze doen 't gene zij
vo.orbadden, 't was nu of nooit voor hun. 't Was nog
eenige uren voor den dag; zoo ze kwamen half kwaad
en zonder spreken tot nabij de kerke, die open was.
Wie had er ooit aan sacrilegie gepeisd, bij de brave
werklieden, die daar omtrent woonden? Een muilezel wierd in de nabijheid, met de wacht gelaten, en
Pierken, met het hoofd van de bende, lichtte voorzichtig de klinke op, en ze traden binnen, men had
gezeid, t' was om te bidden, eer zij fevers eene reize
gingen aangaan, of naar de mart rijden, in eene van
de naburigste steden.
Zij bleeven eerst beiden eene pooze staan.kijken
en horken. Niels te zien, geen geruchte hoegenaamd,
de stilte des tabernakels, de duisterheid des allervroegsten morgens, de lampe met het eeuwig licht.
Pierken voelde en hoorde zijn herte tegen zijne
ribben kloppen . Daar stond dit heilig tabernakel, nog
ongeschonden, daar hong de lampe, daar keeken de
heiligen van den muur af, al naar Pierken, dochte 't
hem, en Onze Lieve Vrouwe scheen te zeggen, van
op heuren throon van mildheid en goedhertigheid
Mijn vriend, waarom zijt gij gekomen? Is 't alzoo
dat gij den Zone des menschen verraadt? 't Scheen
hem dat zijn kind daar nog lag, daar Thet over zeven
jaar geleid hadde, 't was alles nog gelijk het toen was,
niets veranderd, uitgeweerd een dingen alleene, en
dat was 't zelve. De lampe scheen, flikkerde en daverde, als het erbij kwam, de vlamme keerde weg van
hem, zoo scheen het, en, na mate heure stralen op
hem vielen en hem verlichtten, zoo verdweenen zijne
duistere gedachten met zijne kwade voornemens.
Ware Pierken alleen geweest het en hadde 't niet
gedaan, wat het vooren had, en Gods gratie hadde
gewonnen in Pierkes arm herte...
Kom ! kom ! kameraad, n vezelde de kerkedief
die bij hem stond in zijne ooren, a pen tijd te verliezen, man, beginnen maar, hoor-je 't? •
« 'k En kan niet ! • antwoordde Pierke, 4 'k en
durve niet ! •
Wat! Wordt hij nu kindsch ! 't Is te beginnen,
zeg ik u, en dat seffens! pakt vast !
• 'k En zal ! D antwoordde Pierken, d 'k en zal ze
niet bestelen, die mijn kind genezen heeft, nu zeven
jaar geleden, en dat op eenen nacht gelijk den dezen !
Zoo gij zoudt ze liever dood zien , vrouwe en kind,
•

op zulk een nacht gelijk den dezen ! D antwoordde
de booswicht, achtertalende, en zelve verlegen wordende, omdat het late wierd, en binnen eene ure de
dag ging aanbreken. e't Is een steenworp van hier tot
aan Netjes, doet 't niet, Pierken, hewel, ja of neen,
spreekt gauw, of wèeuwaar is uw name!
Het lichtje van Gods gratie was uitgegaan onder
die schrikkelijke woorden, de booze geest hadde de
overhand en de wanhope sloop binnen in de plaatse
van al Pierkens goede voornemens.
4 Hew el ja dan, maar bij dit licht niet ! • zei
Pierken, r dat en kan niet zijn !
Geeft dat geen klaarte genoeg ?
Geene genoeg ! te vele, te vele ! Liever bij donkerlinge! Maar neen, draait uwen lanteern open, dat
zal 't beste zijn. En het hield zijne hand voor zijne
oogen.
De kerkedief draaide zijnen lanteern open, en
't roodachtig licht school eruit door de kerke. s Een
goed gedacht ! •zeide hij, •dat is bier zilver, doet
het niet, trekt maar omleege, Pierken, uit met dat
licht nu, en in den zak de met de lampe, ha-ha!.
En Pierken, met de geweldenarije van eenen
moordenaar, die tegen zijn half vermoorde slachtoffer
worstelt, dat zou kunnen leven en hem beklappen,
snakte de lampe omleege, dat de olie eruit sturtte,
en 't blies het lichtje dood....
Op dien zelven oogenblik hoorden het en de
moordenaarszulk eenen ijzelijken schreeuw over hen
dat zij beiden al lieten vallen dat viel, en tot aan de
de deure sprongen, eer zij wisten wat zij deden.
Van waar was die schreeuw gekomen? Van boyen ? Van omleege ? van waar ? Van wien ?
Een dingen scheen zeker : dat het uitblazen van
de lampe, — hoe of op wat maniere, 't scheen onuitlegbaar, — de oorzake van dien jammerlijken
moest geweest zijn.
D

4

IV.
De lanteern viel uit der hand van den kerkedief,
en was dood, hetgene den schrik van Pierken zijnen
maat nog verdobbelde, want het scheen hem dat er
iets bovennatuurlijks daar moest in gemoeid zijn; hij
gerochte buiten en bij zijne wachtende mededeugenieten, die even zoo verschrikt waren als hij.
Hebt gij dat gehoord ? riepen ze.
• Gehoord ! van al de dagen van mijn leven en
wil ik het niet meer hooren! Laat ons weg van hier!
Dat kerken bestelen en gaat mij niet; 'k en heb er
van over lang .geen goede ooge op gehad, en hoe eer
ik uit de voeten gerake ..... Wie weet wat er nog
achter komt, en wat voor verwenschte spoken dat er
hier omtrent verkeeren ! Horkt ! De kerkedief hoorde
eentwat, of meende eentwat te hooren, en hij weg,
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met geheel zijnen aanhang, met den Muilezel en al,
eer Pierken nog ooit den tijd gehad hadde. van te
peizen wat het ging aanvangen.
Had het op zijne knien gevallen en God bedankt,
omdat het zijne booze zonde nog niet geheel bedreven
en hadde, en dat zijne vrouwe en zijri kind niets
meer te vreezen en hadden van zijne wreede beulen,
het had wel gedaan, maar daar was het te bevreesd
vooren, het keek, naar het kerksken, en op dat inbeelden van dien schreeuw liep het weg, naar zijn huffs
te wege in den donkeren, zoo rap als zijne bevende
knien het wilden vol houden. Het liep, het liep, en
het angstige zweet beet in zijne oogen; het liep, en
het hoorde in den wind, wraakroepende stemmen
over hem roepen; het liep, het liep, zonder omzien
opwaards, en de takken die tegen hem sloegen waren
.straffende roeden, docht het hem, die op hem neder
kwamen.
Al nader en nader kwam het bij de plaatse waar
het tabernakel lampken voor bake diende en voor
teeken, om in te keeren, als men Tangs de rotse afkwam, bij donkerlinge; het liep, en met het nauwlijks
aanbrekend daglicht zag het dat er hem daar, juist
daar, iets den weg afstond. Een aardig vertoog was't
hair in den wind, loshangende kleederen, uitpuilende oogen, eene roerlooze gedaante, die recht voor
hem stond, en met twee opgeheven armen staal bleef
staan kijken. Langs daar moest het op, de weg was
belet, wederkeeren, wie weet wat er achter kwam!
Die schreeuw ! De Lampe uit ! De kerke onteerd, en het
die het gedaan had! Het stormde vooruit nogtans,
met zijne vuisten ineen, neffens zijne borst, om den
vijand in te loopen, klaar van wanhopigen schrik.
De gedaante en roerde noch en verkeek; het was er
bij, erop, en 't en veranderde niet! Het keek ze in
't aanzichte, staal in de oogen .... en wie zou 't zijn,
of ..... Netje zijne huisvrouwe !
Daar stond zij, in den dumsteren dageraad, die
in 't Oosten brak, zonder tale of teeken, op het kantje
boordeken van de diepte, nèerwaards kijkende en
versteend Bruit ziende, gelijk Lots vrouwe. Zij en
zag noch en hoorde het, zij en wierd het al Been
kanten Beware, en als het heur bij heuren arm, schrikkend en bevend, vast nam en schudde, en a Netje ! 0
riep, « Netje ! luidkeals herhalende : Netje, kent
gij mij niet? lk ben Pierken ! ) Zij en verschoot noch
zij en keerde niet om, te hemwaard, maar zij bleef
staan, met heure oogen, verre van daar, strak en staal
omleegewaards kijkende.
« Annette! ) riep hij, bijkans zot van zielsmerten
en verlegentheid, u Annette! waarnaar is't dat gij zoo
kijkt!
D
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BRIEVEN
X.II

Brugge, op Sint Alexis-dag, 17 Julij 4867.
Mijnheer,
1k zie met voldoeninge dat gij smake vindt in
mijnen brief over de Rijke Claren, en, om mijne
belofte te volbrengen, zoo zende ik u wegens de
zelve abdije, nog eenige inlichtingen die ik hier en
daar hebbe bijeen geraapt.
De laatste abdesse van de Rijke Claren is
Mevrouwe Victoria De Hulster geweest, overleden te
Brugge, op 30 Junij 1802, zoo blijkt uit haar doodkaartjen, 't Welke luidt als volgt
g JESUS, MARIA, CLARA.
De Religieuzen van het gewezen convent van Onze
Lieve Vrouwe van Bethlehem (gezeyd) Urbanisten,
binnen Brugge, verzoeken de gebeden tot laevenisse
der ziele van hunne Eerweerdige Mevrouwe Abdisse
VICTORIA DE HULSTER,

oud zynde 70 jaeren, geprofest 47, en in haere be-,
stieringe 23, die, naer betoont te hebben in geheel
haeren levensloop een helder Licht van haeren heyligen Godsdient, in haer kloosterlyk leven eenen
wonderen geest, die de eenzaemheyd der ziele met
de gene van haer lichaem paerde; en in haer oppergezag een herte vol liefde en oodmoedigheyd, die
den zoeten band van het kloosterlyk leven maekte,
versterkt zynde door de HH. Sacramenten der stervende, binnen de zelve stad, den 30 luny 1802, in
den Heere, zoo wy hopen is ontslaepen.
REQUIESCAT IN PACE. D

Zuster Clara, — in de wereld Joufvrouw Maria.
Jacoba Teresia De Net, — overleefde al hare medezusters en stierf te Brugge, op 2 April 1844. Zij was
aldaar geboren, op 8 April 1754, en vervolgens 't negentig jaar, min 6 dagen oud. Haar profes geschiedde
op 21 April 1779; uit de abdije gejaagd, op 19 Junij
1783, leefde zij nog een-end-zestig jaar na de afschaffinge van haar klooster. In vrede mogen zij rusten !
Hier moet ik nog iets bijvoegen betrekkelijk
eene andere afgeschafte Urbaniste, te weten Zuster
Angelina, —in de wereld : Anna-Teresia Thange, —
wier gedachtenisse nog in zegeninge is bij de oude
lieden van Sint Gillis prochie, te Brugge, om den
dienst dien zij aldaar bewezen heeft, binst den beloken tijd. Gij weet, Mijnheer, dat er, te beginnen7met
49 September 1797, noch Misse, noch andere hoegenaamde goddelijke diensten, in onze kerken meer
en mochten verricht worden. De kerken eventwel
bleeven nog eenigen tijd open, en te Sint Gillis namentlijk zag men, 's Zondags, de geloovigen in groote
menigte naar de kerke gaan, op de ure dat eertijds
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de Hoogmisse placht te geschieden. De koster ontstak de keersen op den hoogen autaar, zette het
tabernakel open,waarin Onze Lieven Heere niet meer
en rustle, en de prochianen bleeven daar eene ure
land bidden, niet zonder bittere tranen te storten
over den ongelukkigen tijd, welken zij beleefden.
Maar, zult gij mij vragen, Welk betrek heeft dit
met Zuster Angelina Thange.
lk zall u gaan zeggen Mijnheer.
Na de afschaffinge van haar klooster, bleef zij
wonen op Sint Gillis prochie, en, binst die droevige
dagen waarvan er sprake is, was zij natuurlijk van
de eerste, om 's Zondags naar de kerke te komen. Nu,
terwijl dat 't christen y olk daar vergaard was, zoo
deed zij eene onderrichtinge, welke bestond uit
eenige godvruchtige bemerkingen op 't Evangelie
van den Zondag, ofte wel de uitlegginge van de
christelijke leeringe. Dit hebben mij oog- en oorgetuigen dikwijls verteld. Als de zaken ter ooren kwam
van de mannen, die toen te Brugge meester waren,
lieten zij weten aan Zuster Angelina dat zij heur wel
moeste • wichten van heur nog te verstouten zulke
dingen te doen. Maar dit moedig vlaamsch herte en
lief het zoo gauw niet liggen, en, hoewel meermaals
bedreigd, en zelfs door de police uit de kerke gejaagd,
bleef Zuster Angelina hare onderwijzingen maar
altijd voortzetten, tot dat de kerken voor goed gesloten wierden. Daarenboven bereidde zij nog de kinders tot hunne eerste communie, en een achtbare
ouderling, die nu nogin leven is en veel goede werken
ondersteunt die zonder hem vallen zouden, heeft mij
verteld dat 't die deftige zuster is, die hem, binst den
beloken tijd, in de christelijke leeringe onderwezen
heeft.
Zuster Angelina hadde altijd op hope geleefd dat
de abdije van de Rijke Claren nog eens zou hersteld
geworden zijn, en dat zij haar leven in 't klooster zou
mogen eindigen hebben. Hoewel zij al boven de
't negentig was, en dat er maar vier Urbanisten meer
over en bleeven, kreeg zij nog-meer hope als ooit,
wanneer de revolutie losbrak, in 't jaar dertig, en dat
wij vrijheid vochten voor Godsdienst en Vaderland.
Maar God hadde het anders beschikt : Zuster Angelina was immers rijpe voor den Hemel; 't enden
geleefd en afgevrocht, ontsliep zij gerustelijk in den
Heere, op den 27 Julij 1831, in den gezegenden
ouderdom van 93 jaar. Haar doodkaartjen is opgesteld
in dezer voegen
t De dry overblyvende religieusen van het eertyds klooster der Ryke Claeren, gezeyd Urbanisten,
te Brugge, laeten weten de dood van hunne MedeZuster, ZUSTER ANGELINA, in de weereld genaemd
ANNA-THERESIA THANGE, overladen den 27 Julius
1831, 's avonds ten 8 wren, in den ouderdom van

93 jaeren, 8 maenden en 12 daegen, van religie 75
jaeren. — R. I. P.
« Den lykdienst, gevolgd door de begraeving,
zal geschieden Zaterdag, 30 dezer, 's morgens ten 9
ueren precies, in de parochiaele Kerk van S t Gillis ..
In 't afbreken van de paterije heeft men een
zerk gevonden van 't Graf eener oude religieuse, die
waarschijnelijk lag 'in den panel der abdije, begraafplaatse der Zusters, en, na de vernietiginge
van 't klooster, zal gediend hebben om ergens eenen
put toe te dekken, terwijl er een ijzeren ring te midden van:den Steen is vastgemaakt, als om hem gemakkelijker te kunnen opheffen.Op dien zerk, welke
nu in twee stukken gebroken is, ziet men twee
Urbanisten, in hun choorhabijt, met de koorde aan
van 't order van Sint Franciscus, de handen samengevouwen, en staande elk onder eenen boge of arcade.
Van onder least men letterlijk als volgt
Hier Licht begraven Suster
Jocine Blanca, Religieuse
van desen Convente, houdt
zynde 39 jaeren, ende 46
jaeren gheprofest, overleet
den 14' n November A° 1606.
lk eindige met eenige reken getrokken uit Het
Boeck van al 't gene darter gheschiedt is binnen Brugghe, sichtent't jaar 1477, 14 Februarii, tot 1491.
t Item op den 22 8 " n Jag in Wedemaand l , anno
1483, doen waren gehouden ende gedregen processien generaal ten klooster van Sinte Claren, ende
daar was medegedregen 't zoete, weerde, heilig, gebenedide Bloed, ende elk zwaar ambacht, met twee
barnende 2 toortsen ende drie lieden in hun lijnwaad
ende barvoets, 't is te wetene, een man ende twee
vrouwen, de man was Cornelis de Plaesterare, knape
van den rechter, hier van dezer stede, aldaar onder
hem drijen, elk met eene barnende toortse in de
handen.
Hiermee sluite ik, u Mijnheer, verzoekende
mijne hertelijke groetenissen te willen aanveerden.
Z.
D

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Een gouden vuist
Breekt ijzeren deuren.
Hoe dikkens komt die raad te pas
Houdt jonker Vier van iefvrouw Vlas!
I J ulij..
2 Brandende.
Gedrutt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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ROND DEN REDID
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

N°

TWEEDE JAR

DAGWIJZER

4. Suscepimus, achtste Zondag na Cinxen. Evangelie is van den ontrouwen huismeier,
l e jaar bladz. 255.
In 1847, was 't een drool, jaar in Palzestina, en
geheel den Oest mislukte, zoodanig dat de arme Fellahin of landbouwers van 't heilig land Been zaaikoorn
en hadden om te zaaien. De Basja gebood in gevolge
dies zijnen onderhoorigen stadhouder elken boer
circa 50 pond zaaikoorn uit te deelen. Dit geschiedde te Tiberias, waar de boeren wierden te samen geroepen, om • Ontvatin... a te teekenen over de voile 50
pond, terwijl zij er doorgaans maar vijve en kreegen, de reste blijvende den ontrouwen stadhouder of
huismeier (in 1847) aan de kromme vingers hangen.
Zoo ging het te christus tijden, zoo gaat het nu,
en een wonder dingen hoe de Zaligmaker in
dien ongelukkigen huismeier het portrait uitgehanZONDAG

36

3

AUGUSTI 1867

gen heeft van het geheele joodsch geslachte zoo 't nu
nog is. Fodere non valeo, ze 'n hebben den mood Hoch
de macht niet am te werken neffens een ander; mendicare erubesco, ze schamen hun te bedelen. Wat
zullen ze dan aanvangen of betrachten? Amicos de
mammona iniquitatis zullen zij hun maken : geldvrienden en schuldcousins, en zij zullen hun aan de
leden leggen van. de tegenwoordige en toekomende
samenlevinge, als Laken en bloedzuigers. De joden
zijn tegenwoordig de geldbazen en de milioenvorsten van Europa, en men hoort dagelijks van de oude
pratike, die Jesus preen om hare doortraptheid, en
ter navolginge aanbood in den goeden zin : Sede cito,
Zet, u, zeere! Accipe cautionem et litteras, neem, bier
zijn borgtochten en brieven; maar scribe quinquaginta, scribe octoginta, zet vijftig, zet tachentig voor
honderd. Ah moest al het zwart geld, de mammon
iniquitatis 'net eenen keer in den schoot der armed
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vallen of der rechte eigenaars, ze zouden overrompeld zijn, de groene gerzen zouden drooge worden
en de drooge gerzen groene; kerken zouden weer
oprijzen waar nu de trommels slaan, bedelaars zouden in koetsen rijden, en schooiende groote heeren
met den zweepstaf begroeten.
Sint Dominicus, stichter van de Preekheeren en
van de Preekheeressen. — Leest l e jaar bladz. 272.
« Ten naaste jare, als 't "God belieft, » zeide ik
over jaar t geve ik iets van de Preekheeressen, en in
zonderheid van 't klooster en de prachtige legende van
Engelendale, bij Brugge. » Terwijl belofte schuld is,
zoo zal ik trachten de mijne ten besten mogelijk te
volbrengen, en beginner met een woord over de
stichtinge van 't eerste Preekheeressenklooster.
Wanneer Sint Dominicus, in 't Zuiden van
Vrankrijk, aan de bekeeringe vrocht van de Albigoisen, zoo bemerkte hij met eene uitnemende droefheid dat de inwoonders van die streken daar zij
woonden, beroofd van hunne priesters en gebrek
lijdende aan katholike scholen, gedwongen waren
de opvoeding hunner dochters aan ketters toe te vertrouwen; waardoor het geschiedde dat die teere
spruitjes van jongs af 't vergif der dolingen inzoogen , en van 't katholijk geloove vervreemd en in de
ketterijen blindelings opgebracht wierden.
0 Sint Dominicus, — zoo schrijft pater Louis
Robyn, in zijne Zede-puncten op den Reghel van den
H. Augustinus en de Constitutien der nonnekens van
den H. Dominicus,— om deze ellendige behoeftigheid
van menigvuldige edele en voortreffelijke kinders te
gemoet te komen, gelijk van den Hemel daartoe vermaand zijnde, heeft voorgenomen eerst een klooster
voor vrouwspersoonen op te rechten, in 't Welke zij,
van alle wereldsche bekommernissen vry zijnde, aan
God eenen getrouwen dienst zouden bewijzen. Hij
stond dan, in 't jaar 1206, op eene zekere hoogte,
gelegen tusschen Toulouse en Carcassonne, en, naar
alle kanten omziende naar eene plaatse, die de bekwaamste zoude wezen om de fondamenten van zoo
een treffelijk werk te leggen, zag hij van den hemel
een groot licht op een kapelleken van de allerheiligste
Maagd Maria nederdalen; 't wierd hem ondertusschen
inwendig te kennen gegeven, dat 't daar de plaatse
was, die de Heere verkozen hadde, en in dewelke
God begeerde dat Sint Dominicus de eerste lelien van
zijn order zou planter, dat is vergaderen die maagdekens, die in eeuwige zuiverheid den Heere zouden
dienen. Deze plaatse wordt nog op den dag van
heden genaamd Prouille, sommigen lezen in 't latijn
plura litia, dat is vele lelien, als of de Hemel hadde
Willer te kennen seven, dat de lelien der maagdelijke zuiverheid, om te kunnen groeien, door 't vier
der goddelijke liefde moeten verwarmd worden, en

dat de maagdekens de allerzuiverste Maagd Maria
tot voorbeeld en beschermster van hunne zuiverheid
moeten verkiezen.
De Heilige Dominicus gaf dit te kennen aan
Fulco, den Bisschop van Toulouse, order Wiens
bisdom die plaatse gelegen was, die hem niet alleenelijk dat kapelleken, maar ook andere tijdelijke middelen geerne verleende, totthet voltrekken van zoo
een loffelijk werk. D
Benevens dit eerste klooster van Preekheeressen,
stichtte Sint Dominicus er nog drie andere, te weten
een te Roomer, een te Madrid, in Spanjen, en een
te Bolonien, in Italien, en na zijne dood « zijn de
zusters door geheel de wereld verbreid geworden, »
zegt Pater Robyn, « zoodanig dat men tegenwoordig, D
— dit is in 1717, wanneer de voornoemde Pater
zijn boek in 't licht gaf, — « over de zes honderd
vrouwenkloosters rekent, zonder degene die tot onze
kennisse niet gekomen en zijn, en nog dagelijks in
beide de Indian en in America opgerecht worden,
in dewelke over de lien duizend zielen hun begeven
hebben tot den dienst van hunnen bruidegom Jesus
Christus. »
In 1783, tijdens de afschaffinge der kloosters
door keizer Joseph II, stonden er op Belgischen
grond, — 't Bisdom van Luik menegrepen, — vijflien kloosters van Preekheeressen, waarvan twee in
Westvlaanderen : te Brugge en te Meenen.
Hier is nu de legende van Engelendale, die den
uitleg geeft van dien treffelijken name, alsmede den
oorsprong van 't klooster der Preekheeressen, te
Brugge.
't Was op eenen schooner en zoelen zomernacht van 't jaar 1283. Een brave jongeling, die
diende bij eenen landbouwer van Assebrouck, bij
Brugge, keerde wader naar 't pachthof van zijnen
meester, nadat hij, volgens gewoonte, zijne zieke
moeder hadden geweest .bezoeken. Alles lag in de
ruste; de nachtegale alleen was wakker, en scheen
al zinger aan de sterren de schoonheid te vertellen
van den dag die voorbij was. Bij eenen boom gekomen waaraan een kleen kapelleken king van Onze
Lieve Vrouwe, valt de deugdzame jongeling op zijne
knien om Maria te groeten en door hare voorsprake
de gezondheid van zijne moeder af te smeeken.
Maar terwijl hij daar nu vierig aan 't bidden is, zoo
hoort hij al met eenen keen, rond den boom, zulk
een uitnemend zoet en welluidend gezang, dat noch
de stemma van den nachtegale, noch deze van de
fijnste muzikanten er bij konden vergeleken worden.
Geer twijfel of 't waren de hemelsche geesten die
Maria, hunne koninginne, in haar beeld kwamen
vereeren en hun gebed met de zuchten van dien godvruchtigen jongeling vervoegen.
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In 1846 kw amen er naar Brugge twee religieusen
uit 't hospitaal van Onze Lieve Vrouwe, te Kortrijk,
om de krankzinnigen in gezeide gesticht op te passen.
Met toestemmige der geestelijke overheid, aanveerdden zij 't habijt en den repel van Sint Dominicus,
ontvingen vervolgens andere zusters, en zoo is 't dat
er een nieuw gemeente van Preekheeressen tot stand
gekomen is, ter plaatse zelve waar 't oud Engelendale
gebloeid heeft. In 4861, kochten de zusters eenen
grooten hof met meêgaande kasteelken, 4 't Walletje )
genaamd, gelegen t' enden de Sint Jooris strate,
recht over 't militaire hospitaal, eertijds de Carmelilessen van Sion. Drie preekheeressen namen er bezit
van, op Sinte Annedag, 26 Julij van 't zelve jaar;
't was juist, dag op dag, acht-end-zeventig jaar geleden dat Joseph II de Preekheeressen uit 't oude
Engelendale gejaagd hadde. Men begon daar in 1865,
een groot klooster en eene schoone kapelle te bouwen, die reeds voltrokken zijn, en die, gelijk 't oud
couvent, den verheven titel voeren van Engelendale.
Benevens de twee gemeenten van Preekheeressen te
Brugge, bestaat er nog eene derde in ons land, te
weten in de oude Lazarije ter Bank bij Leuven.
't Klooster der Preekheeressen van Meenen
wierd gesticht, omtrent 1700, door Broeder Frans
Romain of Roman, vermaarden Bouwkundige uit 't
order van Sint Dominicus, te Gent geboren, in 4647.
't Was de zelve religieus dien Louis XIV, koning
van Vrankrijk in 1685, naar Parijs ontbood, om den
Pont Royal of de Koningsbrugge te voltrekken, en
welken hij, lien jaar later, algemeenen toeziender
noemde van bruggen en wegen door geheel Vrankrijk ,
alsmede koninklijken bouwmeester. Broeder Romain's zuster was de eerste priorinne van 't klooster
van Meenen, dat, gelijk al de overige Preekheeressenkloosters van ons land, door Joseph II wierd
afgeschaft, in 1783. Dit couvent waarvan er niets
meer overgebleven en is, stond in de Brugstrate, ter
plaatse waar heer schepen Maes onlangs zijn nieuw
huis gebouwd heeft. Eene oude christelijke familie
van Meenen bezit nog een Onze Lieven Vrouwenbeeld, dat uit de kerke van de Preekheeressen komt,
en dat, om die reden, op eene bijzondere maniere
vereerd wierd.
Te Iper, Thuyndag, leest 4 e jaar, bladz. 280.
Item in 't zelve jaar 1400 en 35, op Sinte Dominicusdag, zoo vielen omtrent Brugge afgrijzelijke
groote ha bcr elsteenen, te Oedelem ende te Sietseele.
Sommige waren alzoo groot als duiveneieren, en bedorven in vele plaatsen de vruchten die nog up 't
veld stonden.
MAANDAG, 5. Te Roomen Onze Lieve Vrouwe
ter Snee of Santa Maria della Neve, Santa Maria
Maggiore, Onze Lieve Vrouwe ter Krebbe. De basi-
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lica van Onze Lieve Vrouwe ter Snee' wierd gebouwd

te Roomen op den berg Esquilinus, waar Titus baden
en Maecenas huis stonden, door Jan, een roomsch
Patricius, zijne huisvrouwe, en Paus Liberius, op
een vermaan van de koninginne des Hemels, die zei
Op wat plaatse van Roomen gij morgen sneeuw
zult vinden, daar bouwt mij eene kerke. Dit was
binst den nacht van den vijfden tot den zesden Oest
van 't jaar 363, in 't heetste van 't jaar to Roomen,
's anderdags, lag de heuvel, waar nu Santa Maria
Maggiore staat, vol sneeuw, en men ging aanstonds
aan 't bouwen. Dat is de Onze Lieve Vrouw kerke van
Roomen, Naar torre is de hoogste van de stad, even
als hier te Brugge. In de crucifixcapelle, rechts als
men ingaat, bewaart men de krebbe van Bethlehem.
Zij en is niet meer gevoegd, maar bestaat uit vijf
kleene dunne plankskens zwart hout; de langste
zijn twee voet en half Lang, op 4-5 duim breed. Men
bewaart bij de krebbe het lichaam van Sint Hieronymus, den Bethlehemschen cardinaal en eremijt.
In de Borghese capelle, naast den hoogen a utaar,
slinks als men ingaat, staat eene van de zeven Onze
Lieve Vrouw beelden die Sint Lucas geschilderd
heeft. 't Is in die Onze Lieve Vrouw capelle, de
rijkste en de eerste van Roomen, dat men alle
Zaterdag avonden de litanie van Loreto zingt, en
dat men, op vandage, Witte blommen uit de vaute
laat vallen, ter indachtigheid van het sneeuwmirakel.
In Onze Lieve Vrouw kerke, te Brugge, slinks
rond den choor, hangt er eene schilderije van Onze
Lieve Vrouwe ter Snee', van Antone Claeissins, die
't zien weerd is.
DIJSENDAG, 6. Transfiguratie onzes Heeren.
Leest het 4 e jaar, bladz. 97, 280 en 2e jaar 135.
WOENSDAG, 7. Sint Cajetanus. 4 e jaar bladz.
280. — Sint Albert, siciliaansche carmer, 4292, te
Roomen wijdt men water met zijne reliquien. —
ti Dit is de strijd van Blangys, en was de eerste strijd
dien de hertoge Maximiliaan yacht, binnen zijnen
levene, en was de eerste staande strijd die binnen
menigen tijd gevochten was. Item, aldus de francoysen, ziende den hertoge Maximiliaan zoo krankelijk te velde liggen, met kleenen volke, naar de macht
die zij hadden, kwamen wel met achttien duizend
mannen, waaraf dat zij hadden wel achttien honderd
glavien of zweerden, en wel vijftien duizend archiers,
onder achttien capiteinen ; en zij meenden den hertoge
met zijnen volke uit den velde te smijtene. Daaromme
ring men wel zeggen een gemeen proverbie, die men
zegt in 't walsch : Tel cuyde qui put: Die relent die
faal t.
De Hertoge Jan Maximiliaan, bezigende al zijne
behendighede, deed buiten Therenburg over eene
riviere eene brugge waken, daar hij met al zijnen
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volke over trok, den vijande genakende, alzoo dat zij
up den zevensten van Oest verzaamden, anno 1479.
Ende 't was up eenen Zaterdag dat deze bloedige strijd geviel, want de francoysen waanden 't wel
al gewonnen te hebben.
Item, de edele hertoge Maximiliaan stelde al
zijn yolk in goeder ordonnantie, ende hij sprak
hunlieden toe, met zoo troostelijke woorden, zeggende : a 0 edele Vlamingen, zijt nu vroom ende
onversaagd, als getrouwe kinderen, ik zal ulieden
al mijn Leven Lang een goed getrouwe heere blijven. »
In Welke woorden zij zeer versterkt waren. Ende hij
beetle van zijnen peerde te voet, en hij maakte van
veel edele mannen rudders, uit den gentschen, nit
den brugschen, ende ook uit den vrijen, ende andere
plekken.
Ende hij beval elken mensche neder te knielen
op beede hunlieder knien, ende te lezene vijf pater
foster ende vijf ave Maria, ter eere van Christus
heilige vijf wonden, gratie ende victorie begerende
van Gode van Hemelrijke, ende van Zijne gebenedide Moeder Maria, dat zij die krijgen mochten
jegens hunne vijanden, ende dat elk mensche vaster
zoude den eersten vrijdag, te watere ende te broode,
ende die 't niet en vermochte, dat hij twee grooten
om Gode gave.
Ende, dit gedaan zijnde de hertoge zat weder
up zijn peerd, ende zeide hunlieden dat zij hunne
bataille te samen houden zouden, hunlieden vast
ineen luikende, in goeder ordonnantie, ende altoos
de pijkeniers rands omme slaande, hunne glavien
den vijande biedende, 't welk zij vromelijk deden.
item de capiteinen van der avant-garde, als
Mijnheere van Rommont, Mijnheere van Santreyn,
Mijnheere van Fiennes, en Petyt Salasart, ende
anderen, zij stelden hun kloekelijk ter were, in der
bataille, van 's nuchtens tijelyk tot den drie uren na
de noene.
Ende dit was te doene eene groote mile buiten
Therenburg, over de riviere voorzeid, up een schoon
veld, ende genaamd Vieuvijlle, by een casteel geheeten Bouvijn, daar de francoysen zeer kloekelijk
aankwamen.
Ende dit merken de de capitein van der riergarde,
hij %load met menigen man haastelijk uit den strijde,
rijdende te Arienwaard, waar hem de poorte voor
't hoofd gesloten was; ende keerde wedere met lettel
eeren, met openbaren bannieren.
Daarna gingen de trompetten aan beeder zijden,
ende de francoysen reeden up onze pijkeniers, zoodat
de Vlamingen henlieden afsloegen drie bataillen
met grooten moede, zoodat hunlieder bataillen gescheurd waren; ende de hertoge Maximiliaan reed
zelve in den hoop van de francoysen.

Ende als de francoysen dat aanzagen zij namen
de vlucht, met grooter haasten, naar Hesdin, daar
zij gejaagd ende geslegen waren tot bij Hesdin.
Ende 't landvolk van daaromtrent kwamen de
Vlamingen ter hulpe, groote moord doende order de
francoysen, alzoo dat de hertoge Maximiliaan bij der
gratie Gods daar 't veld behield ende hadde de
victorie.
Ende de Vlamingen, komende in 't park van de
francoysen, vonden daar zes-en-twintig serpentinen,
geteekend alle met der kroone van Vrankrijke; ende
nog vijf cartauwen, en eene groote bombarde. Ende
ook vonden zij wel zes honderd quarteelen wijns,
order kleene en groote, ende veel meels, broods,
spijze, ende allerhande victaille, en veertig tonnen
buspoeders : hetwelke den Vlamingen wel te passe
kwam, want zij waren vermoeid van vechtene, gemerkt dat het was wel zes uren in den avond.
Ende als dit yolk van wapenen vat vercouvereerd was met etene ende met drinkene, zoo kwam
de hertoge Maximiliaen weder blijdelijk bij hunlieden, met groote dankbaarheid hunlieden bedankende. Ende hij bad hunlieden dat zij weder knielen
wilden, ende nog vijf Pater roster ende Ave Maria
lezen, ter eeren van Gode, hem dankende en lovende
van der gratien ende victorie, die hij hunlieden verleend hadde.
Ende dit aldus geschied zijnde, trokken weder
binnen hunnen parker, ende de hertoge dede zijne
gekwetste mannen binnen der stede van Arlen,
voeren omme aldaar te genezene.
Ende is waar dat binnen honderd jaren niet
zoo vele francoysen verslegen en waren, daar zoo
lettel Vlamingen bleeven, want daar waren verslegen
wel lien duist francoysen.
Ende is te wetene dat de frankarchiers zeer
kloek waren ende vrome mannen, die hun uit der
mater zeere weerden, al was 't dat zij gekwetst ende
zeer gewond waren.
Ende is waar dat zij meander al Picardyen en
Vlaanderen deure te Bane ende al te bederven, gelijk
hier voortijds de Hunnen laden, want de francoysen
brochten met hunlieden vlegels ende warren,
kweerns ende ovens, om brood te bakkene, als wanende al het land al geheel of te loopene, zonder
were, ende, daar hunlieden de staler wederstaan
hadden, zoo zouden zij up de dorpen 't koorne uit
der schuren gehaald hebben, gedorschen, gemalen
ende gebakken.
Ende brochten made foretten om in de dunen
ende in andere waranden te jagen naar de koninen.
Dit is 't Incarnacioen
Te Vievyle severe in Oust daar yacht
Oostenrycke dodende, die fransche macht.
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EDDYSTONE

Als men eenen steen in 't midden van een effen
water smijt daar ontstaat, van aan de plaatse waar
hij valt uitewaard, een gevolg van kringwijs loopende
baren in 't water; die baren heet men in 't Engelsch
eddy, meervoud eddies. Nu, eene klippe die bij 't
aankomen van 't water onder loopt veroorzaakt ook
zulke eddies, tot dat zij geheel onder staat en eene
blinde klippe wordt, zoo men zegt. Daar stond zulk
eene klippe in zee nabij de have van Plymouth, of
Plymuiden in Engeland, en 't yolk hiet dien steen
of klippe in 't Engelsch Eddystone. Gij kunt peizen
hoe gevaarlijk zulk een dingen is bij hood water,
als de schepen moeten binnen varen! Maar wat hebben de Engelschen gedaan? Ze hebben op Eddystone
eenen viertorre gebouwd; eerst van hout, maar die
is afgebrand; dan van steen, dien heeft de zee,
in eenen gulp, ingezwolgen; en over honderd jaar
nog eenen van steen, die de koning is van al de bestaande viertorren of baken van geheel de wereld.
En hoe kunnen ze dien torre gemaakt hebben

dat hij kan staan te midden de zee, als het stormende
water er al te mess glad over vliegt, zoo dat hij met
licht en al onder water zit?
Dat zal ik u trachten uiteen te doen.
Ze hebben er, gedurende twee jaar en half, bij
leek, water natuurlijk, honderd en elf dagen aan gewrocht, te weten op de klippe zelve, en eerst de
marbelen kruine van Eddystone effen en reis gebeiteld. Dan hebben zij van binnen naar buitenwaard
in die effene kruine zwaluwsteerten gekapt, en er
zware bonken steen ingeschoven, op malkaar, zoodanig dat ze noch op, noch uiteen en kosten, en die
aaneengevoegd met cement; ze lieten dan van omhooge naar omleegewaard marbelen voegstukken in
gekapte paten, bij maniere van nagels, en bouwden
zoo voorts tot boven toe, met het midden van den torre
open, tot het inzetten van den trap. Moet er ooit beweginge in zoodanig aan malkaar gebouwde steenen
komen, 't is moeielijk om peizen langs waar. Daarbij
de kant dien de torre aan de aanrollende baren biedt

en is Diet recht op en neèr, maar sleep, en brekende
gebouwd, zoodanig dat het geweld naar boven opgletst, in de ijdele lucht verloren vliegt, en terug valt,

zoo te ziene is op de prente.
Eertijds moest er boven in den lanteern een vier
onderhouden zijn, dat de scheeplie verre in zee kon-
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den zien, en dat was dan een viertorre; maar alle
vieren zijn gelijk, en een bloot vier of licht was dikwijls misgrepen bij nachte voor eene leegzittende
sterre, zoodat, zonder verdere verbeteringen, zulk
een viertorre van kleen nut was en groote schade
kon veroorzaken. Men heeft dan het vier gaan vervangen door de lampe van Argand, den Zwitser, die
de kouswieke uitgevonden heeft in 1822, en de glazen
lampschouwe, en na eene zulke lampe heeft men er
twee drie en meer bijeen gebruikt; naderhand eene
lampe met vier vijf zes kouswieken rond malkaar
loopende, en brandende met een licht wel twintig
dertig zestig Argandlampen sterk; eindelinge is er
nog eene laatste verbeteringe bij gekomen, die iedereen op den Oostendschen viertorre kan gaan bekijken,
te weten men heeft bij middel van glazen blakers die
twintig dertig zestigvoudige vlamme vermemgvuldigd, tot vier vijf of zes duizendvoud, en op zulke
maniere heeft men een blakend licht gekregen, dat
van alle sterren onderscheidbaar is en dat men,
tot meerdere zekerheid, van andere nabijstaande
viertorrelichten verschillig kan maker. Daertoe doet
men het menigvuldigend glasraam ronddraaien, en
men zet er twee of drie scherms in, zoodat het licht
alle stappe schijnt uit te gaan en weir te ontsteken;
of wel men geeft het staande licht eene of andere
verwe, bij middel van gekleurde glazen.
Maar die glazen blakers hoe zijn ze gemaakt?
Ze zijn al buiten plat en al binnen met rondloopende balker, of voren voorzien, die al op den
zelfsten graad van holdigheid geslepen zijn als het
scheutelvormig middenglas, bij zoo verre dat eene
lampe, in 't midden van den lanteern, door zulke
gebalkte brillen duizende lampen vertoogt : immers
de lichtstralen die er schuins invallen loopen er
recht en evenwijd van malkanderen weèr uit, eenigszins op de maniere van zekere herberglampen, die
eene mutse ophebben van uiteenloopende schroodtjes
spiegelglas.
Ziet toch hoe alles uitgevonden is hedendaags
om het kostbare Leven, dat de mensch op eene planke
waagt, te waarborgen tegen de dreigende woede van
den hongerigen Oceaan. Ziet welk een krachtig
wezen de geest is, de ziele, die, van geen stoffelijk
wezen te bedwingen, alle stoffelijke dingen weet in
den band te houden en te geleiden, tot haar eigen
doelwit. Ziet wat een Geest Hij moet zijn die den
Gorsprong gaf aan alle geesten, en die van in alle
eeuwigheid weet en beschouwt hetgene wij, na zooveel jaren moeite en dolend zoeken, door zijne voorzienigheid gevonden hebben.
De viertorre wenkt het schip naar de have, maar
wijst ook die ziele hemelwaards : 't is gelijk een
vinger, die toogt waar de Bever en de maker woont

van al dat goed en wel is.
Ja, 't en is zeker buiten Gods inzichten niet dat
de viertorre nog een ander licht verbeeldt, dat op de
dolle wereldzee het bronze vaartuig der menschelijke
krankheid naar huffs toe wijst
Straalt voort, klare bake,
Straalt helder en vrij,
Verre over de baren
Van 't wereldsch getij,
Waar 't zielvoerend bootje
Ten Hemelwaard stiert,
Door 't razen van 't onwe'er
Dat buldert en tiert.
De wind kan uw glans wel
Met wolken beslaan,
Maar toch blijft gij altijd
Onroerelijk staan.
Hoog over de wergild,
Van 't onweèr verscheen,
Daar blinkt gij, vol schoonheid,
Voor eeuwig, alleen !
Het diepste der hellen
Spuigt donder en dood
Naar 't bevende hjf van
Mijn eeuwigheidsboot
Geer sterre aan den Hemel
Die pinkelt, 't en zij
Eene enkele alleene, en
Die sterra zijt gij
Doch vreest niet, mijn schuitje,
Wel mag het nog zijn
Dat 't lieve eigen land haast
Van verre verschijn'.
Als d'huilende stormen
Eens zwijgen gerust,
Toen ankert ors anker,
En 't bijt in de kust !
Maar 't zieldragend bootje,
Zoo broos en zoo schuw,
Hoe zwakt en hoe plooit het,
Hoe swanselt het nu,
Op d'hutsende baren
Die 't sinijten en slaán! —
't En waar' van de bake
't Zou zeker vergaan !
••■••■• ■

DE KERKEDIEVEN
Zij en sprak geen enkel woord, maar ze stak
heure hand uit naar de plaatse waar heure oogen
weezen, en waar men, met veel moeite, eentwat wits
zag liggen blinker.
• Wat is 't, wat is 't, in Gods name ? b riep
Pierken. i Is 't misschien een schaap dat afgerold is?
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K Ja het, het is Mietje mijn lammeken ! zei ze
op een ende, « Ai mijn arm schaapken toch !
g Wat doer het daar?
Deze woorden scheenen heure zinnen weer bijeen te helpen, ze gaf eenen diepen zucht, en ze begon : g Hebt-je 't vergeten, Pierken, dat het t' avond
zeven jaar is dat Mietje genas? Voor den dage zijn
wij opgestaan, en wij kwamen bidden, en Mietje
ging zijne Witte kleederen afleggen, en 't liep voor mij,
gelijk een lammeken, en, al met eens, wij komen
aan den ommekeer, docht het mij, 't lampken was
weg, 't kind keert rechts om, en 't valt, van boven
near over de rotse. Al dat ik nog wete, is dat ik eenen
schreeuw uitsmeet, en dat ik gevallen ben.... Ai, ai !
mijn arm kindeken Lochs ! »
Daar ging Pierken koud en traag een zweerd
door zijn herte, als 't dat al hoorde en zag, en, gelijk
een die weg is, riep het : r Wach arme, wach arme,
wach arme ! Ik hebbe mijn kind vermoord ! 't Is ik!
't is ik die de lampe uitblies! Zijne vrouwe en kon
het niet meer tegenhouden: gelijk een ree sprong het
van langsten de rotse weg, hield hem aan bramen
en takken en steenkanten, aan al dat uitstak, en robbelde, met steep en al, op groot gevaar van zijn leven,
benedenwaards. In weinige stonden, en langs wegen
die geen japer en zou gewaagd hebben, zat het
geknield bij den dierbaren pand waarnaar het zijne
vrouwe had vinden staan wijzen en neerwaards zien.
Het was het lijk van zijn dochterken, liggende
zoo schoone en zoo zedig, als of 't van Engelenhanden daar had geleid geweest, op het mos, in de dellinge. Daar en was geen led aan't kind gebroken,
lag daar, gave en geheel, noch geschramd noch
geschribbeld van de bramen, geen bloed omtrent
het kroontje zelfs dat op zijn hoofdetje
hem te
lag was er op gebleven, en men had gezeid het
slaapt. Het moest klaar over den rotsboord geloopen
zijn, zoo licht en leutig was zijn step, en, zonder iets
te genaken, near gekomen, zoodanig dat, eer 't ooit
grond genaekte, zijn leven hem met zijnen asem
ontvlogen was.
Pierken knielde aanzijds het kind, en bleef
Lange bidden in allerdiepste droefheid. Dan pakte
het 't in zijne arms, met zoo veel eerbied als of
eene heilige reliquie hadde geweest, en 't was wel
eene inderdaad.
Pierken kwam langs den zelfsten weg
opwaards langs den welken het eerst opgekomen
was, en 't vond zijne vrouwe waar 't ze gelaten hadde,
knielende op den grond. Als Pierken het maagdenlijk bij heur bracht zij en liet geenen traan, noch
geenen schreeuw, noch geen een teeken van moederlijke droefheid vernemen; heur geest was gelijk
vertrokken en verslonden in 't overwegen van 't gene
D
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was voorengevallen, want het docht haar dat God op
eene bezondere wijze in die zake was tusschengekomen.
Zij omhelsde het lijk van haar kind en zoende
't verscheidene malen op het bleeke nog niet koud
geworden voorhoofdeken. Zij sprak dan als volgt tot
haven echtgenoot
« Pierken, de woorden die gij daar gesproken
hebt zullen voor eeuwig begraven liggen in het herte
ewer vrouwe, maar ze hebben mij ter zelver tijde te
binnen gebracht wat gij op vandage juist zeven jaar
geleen aan God gevraagd hebt : « Heere! » zeidt gij
toen, « keert of de hand die dit kind zou willen
hinderen zoo gij de heiligschendende hand zult
afkeeren diet licht zou willen uit deze lampe doen !
Hebt gij 't nog onthouden? Pierken beefde en Netje
sprak voort : « Mietje had ook een gebed gedaan
en twee gunsten afgesmeekt, waarvan heur nu eene
toegestaan is. Zij had gevraagd om te mogen in hare
maagdenkleederen begraven zijn, en, eenigte wren
geleden en peisde ik nog niet dat het kon gebeuren
hetgene gebeurd is. De andere gunste die zij verzocht
had blijft te zien of ze verleend zal worden ofte niet! ^
« Wat was het?
g Zij gaf zoo dikwijls heur leven ten besten en
offerde 't aan God, Pierken, voor awe bekeeringe,
en een beter leven ! »
« Ah! zij zal dan verhoord zijn ! antwoordde
Pierken, al snikken van verdriet, en zijne handen
wringen dat het deerlijk om zien was.
Pierken had deze woorden nauwelijks uitgesproken als ze alle twee van verre 't lampke van 't
heilig Sacrament zagen weer in brande staan en
zijne dunne stralen zenden over de bergkanten opwaards tot waar zij stonden.
De priester had ook verschoten op den ijselijken
noodroep van de moeder, en hij was in allerhaaste
komen zien waar de oorzake ervan mocht te Linden
zijn. Hij en dacht in 't eerste aan de kerke niet,
maar als hij er op zekeren afstand naartoe keek, dan
zag hij de deure openstaan, en dat het eeuwig lichtjen
uit was. « Wat is dat? » zei de oude man, droefgeestig in zijn eigen, a wat is dat? Zouden er wel »
En, eer hij uitgesproken had, vond hij aan den
gevallen lanteern en aan de neergehaalde lampe
dat er dieven moesten omtrent geweest hebben. Hij
keek overal rond, of hij dit of dat niet missende en
was van de kerksieraden. Daar en ontbrak niets.
« Wat map dat zijn? begon de priester wederom,
binnen 's monds, en menigen Deo gratias mengelde
hij onder zijne uitspraken van verwonderinge en
angstigheid. Hij haalde licht, en stelde zoo veel
mogelijk alles weer te recht; hij bracht de versmoorde
wieke weer boven, ontstak ze, strooide nand over de
D
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olieplekken op den vloer, want daar zouden allicht
menschen komen, raapte den dievenlanteern van
den grond, recht aan den ingang, en was bezig met
zijne dagelijksche gebeden te storten, als hij van
verre stappen hoorde ruttelen.
Hij en vreesde niet, de oude priester, mar wat
stond hij verwonderd en verbaasd als hij Pierken
en zijne vrouwe zag naderen, met het maagdenlijk
van Mietjen, hun dochterken!
't Was lange eer de goede oude varier zijne
ontroeringe genoegzaam kon meester worden om te
luisteren met eenige aandachtigheid naar de wondere
omstandigheden die ik kome te vertellen, maar als
hij 't nu al gehoord en verstaan hadde : 4 Ha! » zeide
hij, « nu wete ik hoe het zal gegaan zijn, en geheel 't
mysterie staat ontloken voor mijne oogen. Neen, hew
gebed is verhoord geweest en zij en heeft nooit moeten heure maagdenkleederen afleggen; en daarenboven is zij gelijk een Engel bewaarder geweest van
dit kapelleken en van dezen autaar, die zij zoo
geerne zag. Hadde 't niet geweest dat zij gevallen is,
gij, moeder, en zoudt dien pijnlijken schreeuw niet
uitgesmeten hebben; en, hadden zij dien ijzelijken
schreeuw niet gehoord, de deugenieten zouden 't al
meègenomen hebben dat er was. God alleen leedt
alles met zachte en krachtdadiger hand waar hij 't
hebben wilt; hij weet goed te trekken zelfs uit het
kwaad dat tegen zijnen wille geschiedt en gedaan
wordt; God moet geloofd zijn, boven al, nu en in der
eeuwigheid. Troost u, kinders, wie weet wat er Mietje
te verwachten stond : hoe schuldeloos ook zijn arm
zielken was had het blijven wandelen op deze wereld,
't mochte op den doolstap gerocht zijn, gelijk zooveel andere. »
Daar wierd een kistjen gemaakt, en it kind, eerbiedig erin gedaan, zoo het was. Het had om zoo te
zeggen zijn eigen zelven afgeleid, dezen eigensten
nacht, en zelve zijn sacrificiekroontjen aangedaan
en 't en had maar opgehouden een kind te zijn om
een Engelken te worden. De andere Engelkens van
de prochie knielden er neffens, als de pastor 't kistje
belas, tot der begravinge. Het klokske en wierd niet
geslegen aan den boord, of geklopt zoo men zest,
maar 't luidde weg en weder zijnen blijden klank;
het kruis wierd van den stole afgedaan en gedregen
met eenen doek, in kinderhanden, en al dat men
zong 't was : Caudate pueri, loft kinderen den Heere,
en Benedicite omnia opera, gebenedijdt den Heere,
gij alle zijne werken, met dit schoon gebed : Eeuwige en almachtige God, beminnaar van de heilige
zuiverheid, die heden bermhertiglijk de ziele van
dit kind hebt geweerdigd tot u te roepen in den Hemel, belieft ook met ons zoo bermhertiglijk te werke
to gaan, zoodanig dat wij, om de verdiensten uwer

allerheiligste passie, door de voorsprake van de
heilige Maria altijd maagd gebleven en van alle uwe
heiligen, in het zelfste rijk der Hemelen met al de
gelukzalige uitverkoornen mope verblijd zijn. Die
leeft en heerscht met God den Varier in de eenheid
des heiligen Geests, in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
De begravinge was nauwelijks gedaan als Pierken al op zijne knien zat, mutse in de hand, te
snikken in den biechtstoel, en te wachten tot dat de
pastor kwam. De menschen en kosten in de kerke
niet blijven die 't zagen, ze liepen deure, en ze
weenden luide, van blijdschap en van droefheid te
samen, als ze beter en beter uit malkaar verstonden
hoe 't al te male geweest was. De kerkedieven waren
weg geloopen met pale en zak, Pierken was met zijne
vrouwe te biechte, Mietje lag daar in zijn graf, de
kerke en was niet bestolen, noch de pastor vermoord
geworden, het gene altemale had kunnen gebeuren.
En Pierken, it ongelukkig Pierken, was bezig met
uiteen te doen en te ontwerrien 't gene het zooveel
jaren lang verwerried en vernesteld hadde, te weten
zijn verloren Leven en zijne menigvuldige dwaasheid.
God zij geloofd en gedankt! zeiden er vele
in 't naar huffs gaan, « dat het al nog zoowel vergaan
is, maar 't deert mij Loch van Mietje !
Mij ook! » zeiden de andere.
En u ook zeker, lezer of lezeresse, wie gij zijt
Of wezen moogt, maar ge zoudt wel willen in Mietje's
plaatse zijn, doet gij niet?
Dat geve u God en al die dit lezen zullen.
Amen !
Cardinaal WISEMAN.
a
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Al den Zuidkant van Eessen-Kerktorre staat op
een kleen oudewetsch steentje te lezen
g In tiaar 1524
,Tot elckx beschee
Legt men va desen
Torre de eersten
Steen. »
..........
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

No 37

TWEEDE JAAR,

DAGWIJZER
ZONDAG,

Ecce Deus, negenste Zondag na

Cinxen, 't Evangelie staat l e jaar, bladz. 268. 't Is
van de tempelschenders die Jesus met der zwepe
bestrafte en uitjoeg. De schijnheilige joden hielden
meer van hunnen tempel als van hun land en van
hun Leven; om eenen roomschen adelaar dien Herodes
over den ingang des tempels had laten stellen liepen
zij storm, en waren alle stappe gereed om lijf en
bloed te wagen wegens de minste oneere die den
tempel mocht geschieden. Den tempel ja, dien onteeren hielden zij voor heiligschenderije, maar God zelve
in den tempel beleedigen en te kort doen, dat en was
niet met alien. Hoe dikwijls en moesten de Romeinsche soldaten uit hunne casernes niet rukken om
vechtende kramers, roepende veehandelaars en gierige bankiers van malkaar te helpen en te stillen,
als de tempelwacht zelve te kort school bij dat yolk !

10 AUGUSTI 1867

Ja, ze raasden en ze tierden in 't huffs Gods gelijk op
de publike jaarmart. 't Is dien dans der begeerlijkheid rondom het gouden kalf, daar de joden hedendaagsch nog zooveel van houden, dien de tweede
Moyses hier met der zwepe, het zweerd zijner woorden en den bliksem zijner oogen, uiteen drijft.
• Igneum quiddam et sidereum radiabat ex oculis ejus
et divinitatis majestas lucebat in facie, a zest Sint

Hieronymus in zijnen uitleg op deze plaatse : 't waren
gelijk vlammende gesternten die in zijne oogen raaiden, en de goddelijke grootmachtigheid blonk hem
op het wezen. n Waarom, jonge taaloefenaers, en
oefent gij uwe dichterlijke bekwaamheid op zulk
Beene verschijnselen, liever als op heidensche fabels,
daar gij noch nit noch in van en verstaat?
MAANDAG, 12. Since Clara, 1353. Leest het 1'
jaar, bladz. 288, 344.
DUSENDAG, 13. Sint Hippolytus, martelaar 257.
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— Veurne words verwoest door de franschen, onder
den Grave van At.recht, toen men 't al roofde, pilgierde ende verbrandde dat er fevers wel stond,
wezende toen den dertiensten van Oest, in 't jaar
Onzes Heeren, 1297. — Geboortedag van Pater Bolland, S. J. eersten van de Bollandisten, 1596.
WOENSDAG,

14. Onze Lieve Vrouwen avond.

DO1NDERDAG, 15. Onze Lieve Vrouwen dag half
Oest, Onze Lieve Vrouw Hemelvaartdag, l e jaar,
bladz. 287, 288, 289. Een van mijne geleerdste en
welwillendste inschrijvers heeft mij van over Lang
tegen van dage het volgende liedje gezonden

Ik voele dat mijn herte leeft, viva !
Mijn ziele duizend weelden heeft, viva !
W at is er dat been vreugd en baart (bis.)
Als Maria ten hemel vaart?
Viva Maria! (bis.)
De locht is als een galderij, viva !
Beleid met schoon tapijtserij, viva!
De wolken liggen als een baan, (bis.)
Bestrooid met duizend roozeblAan
Viva Maria ! (bis.)
De vogels zingen musicaal, viva
Op 't zingen van de nachtegaal, viva .!
De leeuwerk vliegt naar d'hemelpoort, (bis.)
En zings met de Engelen welt accoord
Viva Maria ! (bis.)
De Engelen vliegen op en nèer, viva!
De hemelpoorte door en weer, viva!
Zij plukken menige roozenblom (bis.)
En roepen vreugdig wellekom
Viva Maria ! (bis.)
Weest wellekom, gij schoon vriendin, viva!
Ons wel gekomen koningin, viva !
0 schoon tresoor van Gods gent (bis.)
Wees wellekom o Maria.
Viva Maria ! (bis.)
Dees weerde maagd ontvangt een kroon, viva
Op God den Vaders rijken throon, viva !
Daar weelde bloeit die nooit en endt, (bis.)
Daar Jesus Naar voor moeder kept.
Viva Maria ! (bis.)
— Sint Stanislav Kotska, S. J.
VRIJDAG, 16. Sint Rochus, 1328-1360. Sint
Rochus is patroon tegen peste en andere slechte
ziekten en kwalen. Immers te Montpellier in Vrankrijk geboren, diende hij binst de zwarte peste, de
zieken in Vrankrijk en Italien, kreeg zelve de kwale,
en bleef van alien verlaten, uitgeweerd van Sint
Gothard's Witten hazenwind, die hem te eten bracht.

Op veel plaatsen bestaan er broederschappen van
Sint Rochus, onder andere een te Brugge, in Sinte
Walburg kerke. Aldus staat te lezen in den gildeboek
van Sint Rochus
i Alzoo God almachtig in het jaar 4665 kwam de
stad van Brugge te straffen met eene pestilentiale ziekte, zoo heeft de eerweerde heer pastor van Sinte
Walburge, heer Petrus Aerts, licentiaat in de heilige
Godheid, gedreven zijnde door eene particuliere devotie tot den heiligen Rochus,verwekt de prochianen
dat zij zouden navolgen de vaders van het Concilie
van Constance, dewelke, ziende dat in de plaatse
daar zij vergaderd waren, de pestilentiale ziekte
dagelijks was aannemende, hebben geordonneerd
dat men in publike processie zoude omdragen het
beeld van den zelven heiligen, waardoor de peste
heeft gecesseerd. Welker vois ofte vermaan van hunnen herder de prochianen waarnemende, hebben ook
doer maker een beeld van den heiligen Rochus, 't
welke men dikwijls, na het celebreeren van de pestmissen i , ter eere van den zelven heiligenpublikelijk
in processie heeft omme gedragen; waardoor men
gelooft ende vastelijk vertrouwt de zelve prochie van
Sinte Walburge in dien tijde bevrijd geweest te zijn
van de peste. Maar, gelijk men bevindt door dagelijksche experientie meer mirakelen te geschieden
ter presentie van de heilige reliquien der heiligen als
wel ter presentie van hunne beelden, zoo heeft de
voornoemde heer pastor alle mogelijke devoiren
gedaan om te bekomen een stuksken der beenderen
van den heiligen Rochus, hetwelke hij, ,net groote
ende menigvuldige sollicitatien, ten laatsten verkregen heeft, door de eerweerde paters Trinitarissen,
wonende tot Duway. Alles ingevolge de originele
brieven in de archiven van de kerke berustende.
Uit die originele brieven blijkt dat, op den
22 September 1679 de Eerweerde Pater Bernard,
exminister van 't convent der Trinitarissen te Arles,
een handschriftelijk bewijs leverde, waarbij zekere
deelkes van de gebeenderen van Sint Rochus, die in
't gezeide klooster met grooten toeloop vereerd worden, in watte gewonden, met roo zijde daarrond, en
den zegel daarop van 't klooster, de echte reliquien
verklaard zijn van Sint Rochus. Die reliquien gingen,
met dien act over in de harden van den eerweerden
Pater Amatus Tumerel, toen minister van 't klooster
der Trinitarissen te Orival of Aurece V allis , bij Nijvel,
in waalsch Brabant; pater Amatus Tumerel gaf, eene
maand later, 23 October 16'79, door tusschensprake
van den hoogweerden Cancelier Heecmans, van de
Universiteit van Duway, een deelken zijner reliquie
aan doctor Nicolaus Bertrandus Derrez, welke doctor
Derrez de zelfste kostelijke reliquie aan pastor Aerts
I Binst de paaschweke.
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overleverde, bij brieve uit Duway van den 10 April
1680. Op den 9 Oest, tegen Sint Rochus feestdag
naastvolgende, wierd dat kleen, driekante brijzelken been, dat men nog vereert in Sinte Walburg
kerke, van mijnen hoogweerdigsten heere Frans de
Baillencourt, XI bisschop van Brugge, voor echt
erkend, en van hem zelve in een zilver- en glazen
zeinsel gedaan, zoo 't nu nog is, ten dezen dage.
Ende, omdat er meer devotie tot den heiligen
Rochus zoude verwekt worden, zoo heeft de voornoemde heer ende meester Petrus Aerts verzocht van
onzen allerheiligsten vader Innocentius den XI, Paus
van Roomen, ten dine de zelve zijne heiligheid zoude
believen in te stellen een broederschap ter eere van
den zelven heiligen, hetwelke zijne voorzeide heiligheid gedaan heeft, gevende aan het zelve voor die
daar ingeschreven zijn vele schoone ende diversche
aflaten, zoo blijkt uit eene bulle van 14 September
4680, die de vicaarheeren van 't openstaande bisdom
lieten openbaar maken, op den 8 Maarte 4682, bij
brieve van hunnen secretaris Alexander van Volden.
Bij contracts verleden tusschen pastor Aerts en
kerkineesters Jacob van Wittenberghe, Pieter vander
Hoestraete, Michielvander Plancke, Passchier Boury,
Reynier Wa uckier, Jan Dublon, Pieter van Bassevelde,
en Joos Finaert, verkochten deze laatst genoemden
aan hunnen pastor, op 5 April 1671, voor 200 guldens zuiver geld en comptant betaald, eene plaatse
staande aan de noordzijde van Sinte Walburgkerke,
daar voordien de vonte gestaan had, om daaraf te
maken eene vrije capelle van Sinte Rochus, ende eene
vrije sepulture voor den gemelden Heer pastor,
mitsgaders zijne hoirs; in Welke capellle hij heeft
doen maken eenen autaar dien hij toegeeigend heeft
aan Sint Rochus. Daar wierd later van de kerkmeesters geresolveerd dat men de reliquien van Sint
Rochus zou halen, met solemnele processie ende
Licht, op den tweeden Paaschdag, zijnde 30 April
1682, 's nuchtens voor de hooge Misse, uit Sint Jans
capelle, te deter kerke. Op den 7 Oest, 1683 wierd
pastor Aerts eerste proost gekozen van Sint R)chus
confrerie, en, korts daarna, overleden zijnde, in
gezeide zijne capelle begraven, voor den autaar van
Sint Rochus, onder eenen Witten steen, met het volgende opschrift :
D. 0. M.
SUB HAC PETRA FACTUS TERRA
IACET
Rdus ADM : AC ERUDITISSIMUS DOMINUS

PETRUS AERTS
S. THEOL : LICENTIATUS
VARIIS QUONDAM IN LOCIS HIC PRIESERTIM
PASTOR EMERITUS
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SCHOLIE BOGARDICIE REGENS
CHRISTIANITATIS GISTELLENSIS DECANUS
NEC NON
ECCLESIZE CATHEDRALIS S. DONATIANI
CANONICUS BRUGENSIS
CUI TERRENA UT COELESTIA FIANT
BENE APPRECARE
OBIT

29 APRILIS 1683

REQUIESCAT IN PACE

Dat is : Den Allerbesten Allerhoogsten God.
Onder dezen steen ligt, aarde geworden, de wel
eerweerde en zeer geleerde heer Petrus Aerts, licentiaat in de heilige godheid, eertijds in veel plaatsen,
bezonderlijk bier, gewezen pastor, regent van der
Bogaarden schole, deken van kerstenhede te Ghistel,
en kanonik van de kathedrale kerke van Sint Donaas
te Brugge. Bidt dat hij den Hemel weerdig zij. Hij
overleed den 29 April 1683. Moge hij rusten in
vrede.
Op de aataarschilderije en in de glazen venster
stond het wapen zijner familie, en in den refter van
de Bogaarden schole hangt zijn portrait, met het jaar
zijner geboorte 1610.
Maar eilaas, de straffende hand Gods ophoudende is de devotie verflauwd en de confrerie te
niete gegaan, Been gedaante meer daarvan schijnende, toen ten jare 1757 of 1758 de studerendejonkheid van het Gymnasium van de paters der
Societeit Jesu, aangedreven zijnde met eenen heiligen
ijver om te vernieuwen het vervallen broederschap
van Sint Rochus, eene requests ingediend hebben aan
de heeren kerkmeesters van Sinte Walburge, om te
molten het vervallen broederschap verheffen en in
staat te brengen, welken ijver de heeren pastor en
kerkmeesters aanmerkende hebben het geconsenteerd. De ijverachtige studenten die de confrerie
hersteld hadden zijn, na 't volenden hunner studien,
vertrokken, latende voor bun afscheid, in 't jaar 1767,
joist honderd jaar voordezen, Sint Rochus autaar
schilderen. Anders prochianen, den ijver der studenten na volgende, lieten bonne namen op den gildeboek inschrijven, en daar was er een die, in dat zelve
jaar, de capelle deed verwagenschotten of boiseren
en met gouden leer bekleeden. Maar de gezeide
capelle, nog onvoorzien zijnde van eenen gewijden
steen tot het celebreren van het onbloedig heilig
Sacrificie, zoo is 't dat Mijnheer Lucas Pulinx, gifts
gaf aan den autaar van Sint Rochus van eenen
gewijden steen, ten jare 1770, hij is geaprobeerd
geworden door zijne doorluchtigste hoogweerdigheid
Johannes Robertus Caimo, geleid op den 9 Oest, en
de eerste Misse erop gelezen, 13 Oest van 't zelve jaar.
In dien tijden hong er eene zilveren Lampe voor
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Sint Rochus autaar en men droeg jaarlijks processie,
maar in 4778 rees er geschil onder de confraters,
nopens het verteren der boeten, waardoor de confrerie zeer verduisterde, tot in 1783, als ze van keizer
Joseph II afgeschaft wierd.
Ondertusschen en heeft Joseph II Hoch de belle
van Paus Innocentius XI Hoch den goeden wille van
de Sint Rochus brooders kunnen afschaffen, en met
het veranderen van den tijd is de confrerie weir tot
stand gekomen. Bij iedere verschijninge van de gevreesde volksplage, de cholera, schijnt ze te willen
herleven in godvreezendheid en devotie. Mochte ze
voortaan, zonder zulke schrikkelijke verwekmiddels,
haren edelmoedigen patroon en eersten stichter
weerdig blijven. Immers wijlieden zijn gelukkiger
als die van Montpellier, Sint Rochus stadgenooten,
zelve, die eerst aan de Trinitarissen van Arles, in
1399, op het krachtig verzoek van den zegepralenden
maarschalk de Boucicault, een ;root deel van Sint
Rochus gebeente afstonden, namelijk omdat de Trinitarissen, dikwijls in den Oost varende om christene
slaven los te koopen, bijna dagelijks met de poste te
kampen hadden. Van de Trinitarissen van Arles, zoo
gezeid is, kwam de reliquie naar Sinte Walburge
te Brugge. Het oxerige Joel van het heilig lichaam
dat te Montpellier rustte wierd in 1485 gestolen, door
twaalf in pelgrims verkleede Venitianen, die ermee
naar Venetien vluchtten, daar waar nu, gelijk te
Roomen en te Parijs, eene schoone Sint Rochuskerke staande is; en in 1838 waren de geloovigen
van Montpellier ten allerhoogsten verblijd, als zij,
op 30 en 31 Mei, een kleen deelken des lichaams
van hunnen heiligen medeburger mochten naar
Arles weer halen, en in hunne kerke te huis brengen, na 424 jaar afwezigheid.
ZATERDAG, 17.
..........

ENGELENDALE EN TER BANK

Zondag hob ik op bladzijde 282 en 283 het
begin en 't ende gegeven van een artikel over Engelendale. In 't scheeden van de twee bladzijden is 't
middenste en 't bijzonderste Joel van dien artikel
mij ontvallen, zoodat ik mij verplicht vinde daarop
weër te keeren, en zal het doen met nog eenige
beladinge of winste voor den weetgierigen lezer, zoo
ik verhope.
Het wonder gezang waarvan op bladzijde 282
sprake is meer en meer bekend wordende, zoo kwamen van Jerre en bij nieuwsgierigen om te weten wat
er daar van was. 't Magistraat van Brugge zelve trok
hem de zake aan, met dien uitval, dat het predicanten belastte 't mirakel aan 't yolk te verkondigen,

in afwachtinge dat God zijnen wille Hader zou bekend
maken.
Daar woonden des tijds ten Damme twee zusters,
Avezoete en Sybille, die, dikwijls ter beèvaart gekomen zijnde, meer en meer in hun herte kreegen en
overtuigd wierden dat het Gods wille was dat zij
daar, gelijk de Engelen, den lof des Heeren moesten
verkondigen en een religieus Leven Leiden. Margriete
van Gent en Christine van Iper, twee andere beevaardsters, wierden het zelfste Leven begerende, en
zij vroegen, hens gevieren en dat met goeden uitval,
om daar te molten eenige arme cellekens bouwen.
Op Drie-Koningendag 1284 trokken de nonnekens
het kleed aan van Sint Dominicus, en hieten hun
kloosterken Engelendale.
Munio de Zamora, zevenste meester generaal
van de preèkheers, had in 1286 't algemeen capitol
van zijn order gehouden te Parijs, en hij kwam van
daar al Vlaanderen gereisd, om de kloosters, die onder
zijne obedientie stonden, te bezoeken. Hij ging Jan
van Brugge naar Engelendale, waar hij zoodanig
gesticht wierd door hetgene hij hoorde ende zag,
dat hij zelve de nunnekes profeste en den Prior van
de Preèkheeren te Brugge met hun tijdelijk en
wereldlijk bestier belastte.
Alles ging voorspoediglijk en wel ten Engelendale, tot dat de kwalijk gekomen geuzen kwamen, op
't uitgaan van de jaren 1500. Moorden en branden
was dier lieden dagelijksch ambacht, hetgene zij niet
en lieten te beproeven op Engelendale. Maar de
nunnekens vluchtten telkens naar Brugge, ja, tot
viermaal toe, eerst in 't huis van den heere van
Leffinghe, nog staande in 't Leffinghestraatje, naderhand in hun eigen refuge, in de Klophamerstrate, waar
later hun klooster gekomen is, en die nu de Jacobinessestrate heet, na de Jacobinesssen of preekhee.
ressen. In 1597 hebben zij oorlof gekregen om voor
good in Brugge hun klooster te bouwen en daar
wonachtig te blijven, hetgene zij deden. In 1609
leaden zij den eersten stee p van hunne kerke en
voltrokken ze in 4611. Ze wierd gewijd op den derden Paaschdag, 5 April 1611, door mijnen hoogweerdigsten Heere Karel Philips de Rodoan, vierden
bisschop van Brugge, ter eere van den Aartsengel
Sint Michiel, patroon van 't oud en van 't nieuw
couvent. Joseph ii kwam de Jacobinessen stooren en
joeg ze welt op Sinte Annedag, 26 Junij 1783. De
gebouwen wierden verkocht en afgebroken gelijk
zooveel andere in dien tijd. In 1834 wierd er een
gesticht voor krankzinnigen gebouwd op de plaatse
waar 't nieuw Eugelendale gestaan hadde, men heet
het 't kleen zothuis of van Compernollens, na Mr
Karel van Compernolle, die 't stichtte. Men zegt nog
meer Saint Dominique om redens die op bladzijde
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283, n o van Zondag laast, verklaard staan.
Daar heeft mij iemand de uitlatinge die ik nu
kome weer aan te vullen doen bemerken in eenen
brief, waaruit ik het volgende voor toemate geve,
nopens ter Bank, die op de zelve bladzijde 283
enkel vermeld staat.
Ter Bank was oorspronkelijk eene Lazarije of
gasthuis voor melaatschen, even als Cornelis berg,
bij Luik, — leest 2de jaar, bl. 140, — 't wierd gesticht ten jare 1216, door Hendrik I, Hertog van
Brabant, dichte bij Leuven, buiten de brusselsche
poorte. Dit gasthuis, bediend door negen broeders
en zoo veel zusters, die den repel volgden van Sint
Augustinus, was uitsluitelijk gescliikt voor de melaatschen van Leuven en Heveriee; Hendrik I begiftigde 't zelve met twintig bonder van zijnen bosch te
Winxele, krachtens vergunbrief van 14 Mei 1217,
op welken dad hij zelve den eersten steen lei der
fondamenten van de kerke. Ten gevolge der bulle
van Paus Honorius III, gedagteekend van 20 Januarij 1223, stonden broeders en zusters onder 't geestelijk bestier van den abt van Villers.
Binst de jaren 1200, wanneer dat er in Brabant
iemand voor melaatsch gehouden wierd, zoo moest
't Magistraat van zijne stad of prochie hem voor
eene soorte van tribunaal ofte bank brengen, om
aldaar onderzocht te worden, en te weten of hij naar
zijn huis mochte we'erekeeren of in eene lazarije
moest verblijven. Nu, die bank zat in gemelde gasthuis, en was samengesteld uit de priorinne en de
drie oudste religieusen van 't convent, 't Welke hierdoor den name ter Bank gekregen en behouden
heeft, ingezien de verdachte melaatschen aldaar ter
proefbank geleid wierden. De melaatschen van Leuven en Heverlee aanveerdde men in 't gasthuis; de
anderen wierden besteed in de lazarije der stad of
prochie van waar zij kwamen, of wel mochten te
laude, met den ratel in der hand, hun blood gaan
bedelen.
In de kapelle van 't gasthuis stond er een autaar
toegewijd aan Sint Jooris; 't was aan dien autaar dat
de Hertog van Brabant, ter gelegentheid van zijne
inhuldinge te Leuven, zijnen eed afleide in handen
van den Proost van 't kapitel van Sinte Pieters, die
hiervooren 't peerd kreeg waarop de prince gezeten
was. Vervolgens deed de Hertog eene treffelijke offerande, en wierd begroet door Mevrouwe de priorinne
en geheel 't heilig gemeente. Naderhand stelde men
dien autaar in een kapelleken recht over 't klooster;
dat kapelleken wierd afgesmeten in 1710.
In gezeide godshuis wierd er oudtijds ook een
Onze Lieve Vrouwen beeld met groote devotie vereerd; 't vertoogde Maria zittende, met aan elken kant
eenen melaatschen neergeknield.
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In 't begin van de jaren 1300 vertrokken de
broeders van ter Bank, zoodat de zusters met de
zorge van 't gasthuis alleene belast bleeven, en als
er geene melaatschen meer in ons land te vinden en
waren, zoo wierd dit gesticht veranderd in eene priorije van edele nunnen, die den regel 'onderhielden
van Sint Augustinus, en die afgeschaft wierden door
Keizer Joseph II, op 26 April 1783. 't Klooster wierd
publijk verkocht, op 22 Januarij 1787, en de kerke
korts daarna afgebroken. Na den val van Joseph II,
keerden de religieusen, die weèrom in bezit van hun
goed gekomen waren, tot twee maal toe naar ter
Bank terug, te weten in '1792, wanneer zij eene nieuwe kerke begonnen te bouwen, en 4795, na 't vertrek der fransche legers. Eindelijk wierden zij voor
goed door de Franschen weggejaagd, op 23 November 1796, hunne goederen stelde men nog eens te
koope, en, ten jare 1802, wierden ze voor de tweede
maal, door de religieusen, bedektelijk ingekocht.
Doch, terwijl er nu hoegenaamd geene mogelijkheid
meer en was van 't gemeente nog ooit te herstellen,
zoo is 't gekomen dat, met consent van Mevrouwe
Christina De Loquenghien, laatste priorinne van 't
couvent, alsmede van de andere zusters die nog in
Leven waren, al wat er nog bestond van ter Bank
overgegaan is tot de weledele familie de Mauroy de
Merville, die 't bezit hiervan tot in 4858 behouden
hebben.
Maar hoe is ter Bank nu een Preekheeressen
klooster geworden?
Reeds van in 't jaar 1654 bezaten de zusters
van Sint Dominicus een couvent te Leuven, 't Welk
met zoo veel andere, door Joseph II wierd afgeschaft,
op I Mei 1783. In 1858, kwamen er op nieuw eenige Preekheeressen, naar Leuven, door het toedoen
der weledele Joufvrouw Julia Van den Schrieck,'
die ze uit Bonnay, in Vrankrijk, ontboden hadde,
om 't hospitaal te bedienen, dat ze te were was in
haar eigen huis te stichten voor arme en zieke kinders. De plechtige installatie van dit huis, staande
in de Parijsche strafe, alsmede de wijdinge van de
capelle had plaatse op 15 Julij 1858, en vier dagen
later, op den feestdag van Sint Vincent de Paul, aanveerdden de zusters hunne eerste zieke en gebrekelijke kinders. Welhaast zat het huis zoo vol als een
I Jouvrouw Julia Van den Schrieck was geboren te Leuven, uit eene edele, rijke en christelijke familie, op 2
Augusti 1820. Niet te vreden met in hare geboortestad een
couvent van Preekheeressen te stichten, aanveerdde zij zelve
't habijt van Sint Dominicus, op 8 December 1858, feestdag
van Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt ontvangen, en sprak hare
geloften uit, op 40 Januarij 1860, onder den kloosternaam
van Zuster Maria Dominica van 't Heilig Kruis. Korts daarna
wierd zij tot onderpriorinne verkoren van ter Bank, en
stierf aldaar in geur van heiligheid, op 28 September 1861.
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ei, en men moest op zoek naar een gesticht dat merkelijk grooter en openluchtiger was. De oude priorije
van Ter Bank, met meegaande erve van drie hectaren, op eene hoogte gelegen en rondom bemuurd,
wierd aangekocht door de Preekheeressen, die er bezit van namen, op 6 October 1859. Vervolgens lieten
de zusters daar een nieuw klooster bouwen en eene
schoone gothike kapelle, Welke, op 16 Augusti 1865,
wezende de feestdag van Sint Hyacinthus, uit 't or
der van Sint. Dominicus, is gewijd geweest door den
Zeer Eerweerden Pater Pius Rouard de Card, Provinciaal der Preekheeren in ons land, bijgestaan van
een groot petal zijner Paters, en ter presentie van
vele treffelijke persoonen, zoo geestelijke als wereldlijke. Benevens een gasthuis voor zieke en noodlijdende kinders, hebben de zusters nog kostelooze
wekescholen opgerecht, houden daarbij zondagschole, en zoeken alle mogelijke middels uit om hunnen evenmensch in geestelijken en tijdelijken nood
ter hulpe te komen. Geen wonder of geheel 't omliggende die fraaie nunnekens zoo geerne ziet, en van
hun den grootsten lof weet te spreken.
De Paters Capucinen van Brugge bewaren een
kostelijk oudewetsch stikwerk, komende nit de voormange priorije van ter Bank. 't Is eene soorte van
capelleken, sluitende met twee luiken, even als de
schilderijen, die hierom den name van triptyken
dragen; al buiten is 't bekleed in rob pane, met twee
blommen in zijde en goud geborduurd op de luiken,
en als men 't open doet, ziet men drie perkamenten
beeldetjes kunstig geschilderd en verguld. 't Middelste
verbeeldt Onz' Lieven Heere vallende onder 't kruis,
met Sinte Veronica nevens hem; daaronder staat te
lezen als volgt : Filie Hierusale, polite Here super me,
sed super vobisipsis flete, et sup filiis vestris, dit is
Dochters van Jerusalem, en wilt niet weenen over
mij, maar weent over u en over uwe kinders.
't beeldetje aan de slinkere hand vertoogt Jesus
hangende aan 't kruis, met Onze Lieve Vrouwe en
Sint Jan daar onder staande, en boven 't kruis, is 't
jaargetal 1516, in bijna onzichtbare ciferkens geteekend; op de andere luike komt Onze Lieve Vrouwe
te voorschijn, houdende op haren school 't doode
lichaam van haren goddelijken Zone, met eenen
Engel en Sinte Maria Magdalena aan haar zijde. Die
drie stukskens zijn genaaid op fijn wit lijnwaad,
waarop blommen en andere versiersels, in gouden
en zijden draad, met veel smake, geborduurd zijn.
In 't borduursel dat 't middelste stuksken omringt,
ziet men, van boven en van onder, 't wapen van
Mevrou we Elisabeth van Onkele, vijftienste priorinne
van ter Bank, overleden op 18 April 1534, Welk
wapen staat tusschen eene L en eene 0, L(isbette)
0(nkele) Mevrouwens klooster- en familiename.

Rondom, in de diepte, leest men 't volgende, in roo
zijden letters: DIT HEEFT DOE MACE MY WROU TERBANCK
ELYZABET VA ONKELE PRIORINE DES GODSHUYS IN HAERDER
TYT. BIDT VOER HAER ALS GHY IN DEVOCIEN SYT. ANNO
,,
BNI AV' ENDE

XLVII. Dit lief stuksken is negen-entwintig centimeters hooge, zes-en-twintig breed en
zesse diepe; Mijnheer Louis Grosse, van Brugge,
heeft 't onlangs geheel schoone hersteld, en nu is
het te zien in de beste spreekkamer der Paters
Capucinen, besloten in een gothijk houten kasken,
van vooren met glas bezel.

CAVE CANEM

Wie en zegt er altemets niet : Moesten onze
oude voorouders weerkeeren, wat zouden zij alles
veranderd en aardig vinden? Maar, konden wij zelve
eenige honderden jaren achteruit gaan, en zien hoe
alles eertijds ging en stond, het zou ons ook wel
grootelijks verwonderen. Zulk een achteruitgaan is
ons mogelijk in deze eeuwe van progres, is 't dat wij
willen de moeite doen van naar Pompei te reizen en
te zien wat de Vesuvius met die stad gedaan heeft,
over 1800 jaar.
Gij moet weten daar zit in het herte des aardbodems een gloeiend en brandend geweld, dat altemets, door Gods alvoorzienig toelaten, uitberst, en
in korte stonden eenen overgrooten hoop 't zij smeltende zinders of lava, 't zij droogen asschen of steepen
uitwerpt. Springt dat uit den effenen grond op, daar
blijft natuurlijk, door 't opheffen van de aardkorste,
en door 't uitwerpen van 't gene zij inhoudt, een berg
liggen, dien men eenen vierberg heel. Komt die
vierberg naderhand nog te spuigen dan vergroot en
verbreedt hij en bedekt al 't gene hem omtrent staat.
Alzoo gebeurde 't in 't jaar Ons Heeren 79, met
de stad Pompeia.
Als men eene blomme, of ander teeder plantgewas, wil droogen en bewaren, zonder ze plat te
duwen tusschen blaren papier, zoo zet men ze rechte
in een aarden vat, op eenen grond van poerdroog
zand, en, als ze tamelijk rechte en schoone staat, dan
giet men er stillekens stillekens droop zand over en
rondom, tot dat ze teenmaal begraven en gedekt zit,
en men laat ze alzoo uitdroogen, op den ast of over
den oven.
Zoo is 't eigentlijk gebeurd met de Roomsche
stad Pompeia, die nauwelijks herbouwd en in vollen
bloei was, als er, al met eenen keer, eene afgrijzelijke wolke assehen hemelhoog uit den Vesuvius
Borst en bleef bersten, zoodanig dat het, gedurende
driemaal 24 uren van den helledonkersten nacht,
zonder tonne mane of sterren, bleef zand en asschen
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regenen, op dat ongelukkig nieuw Sodoma. In huis
en was 't niet herdelijk, daar en kon men Been asem
halen, buiten regende de dood uit de brandende
lucht, en was 't nog schrikkelijker als binnen. Die
verre genoeg gevlucht waren alleen behielden 't Leven.
In de stad bleeven enkelijk deze Wien 't ontvluchten
onmogelijk was.
De ploeg ging al honderden jaren overt begraven Pompeia, en de bloeiende wijngaardranke putte
neerstig lachrynza christi-wijn uit dien vruchtbaren
asschengrond, die erover ligt, en niemand en dacht
om de wonderheden nit te graven, die God, in zijne
voorzienigheid en om redenen die hem bekend
zijn, daar liet bewaard blijven. Fontana trok, in
1592, eene vaart dweers door de oude mart van
Pompeia, doch liet zijne oudheden onaangeroerd; en
't en was maar in 't jaar 1748 dat de koning van
Napels, goeder memorie, Karel III, op het zeggen

van boeren die eenige kunstschatten uitgedolven
hadden, de ontgravinge deed beginnen. Men heeft
100 jaar gewrocht om een derde deel van Pompei
weer uit te delven. Men heeft het zand schepken voor
schepken weggedaan, en de gedroogde blomme staat
weir zichtbaar voor eenieder : eene stad, met muren
en deuren en tempels en huisraad en al, zoo zij was
over 1800 jaar. 't Is waar, de daken zijn gebrand en,
onder 't gewicht van den asschen, op de vloeren
gevallen, de menschen zijn weggeloopen, en de dieren ook meestal, maar al de reste bleef daar.
Daar liggen gevangen soldatenbeenderen aan de
keten in de koten; de traagzame grijzaard met een
hoop geld nevens hem, liggende daar hij gevallen
is, over achttien eeuwen; het brood in den oven
van de bakkers, en 't graan in hunne handkweerns;
de wijnmoere in de uitgedroogde amphorais; de
venditieplakaten aan de bevels; de geschreven boeken

in de schrijnen; de slechte huizen en eene bewoonster daarvan, versmacht liggende en afgegoten in den
asschen, met de kroone op't hoofd, het hair nog zichtbaar, vier ringen aan eenen vinger, heuren spiegel,
geldspecien, vijf armbanden, en drie geraamten van
slavinnen, daaromtrent; er is een apothekers Winkel
te zien, met pullen en flasschen; schilderijen zoo
versch als of ze van gister waren; roo eerden geschrijf van droeve jongens op de wanden; afgodenbeelden, kleen en groot, overal; herbergen met de
drinkebroersgeraamten op den vloer en onder tafel,
en hun gelage aan de balke geschreven; op den hoek
van 't huis 't verbod van vuiligheid. .; eene geheele
strate vol goudsmids winkels, met den name van elk
over het deuregat, kortom, daar zijn er ontelbare

zeldzaamheden, die men moet zien om te gelooven.
In de Mercurius strate, een recht en diepstraatje,
weinig weer als eene . schree wijd, met eenen stapsteen in den midden, en twee wagenslagen, diepe in
de steenen gereden, staat het huis van den Tragicus,
zoo men zegt, maar 't is waarschijnelijk een goudsmid die daar woonde. Al demuren van 't huis zijn,
op den plakmoortel, wonderschoon beschilderd, een
in 't ingaan, recht over 't poortiers hoeksken, is 't
hondekot, met eene inlegschilderije of musijfwerk
daaromtrent, om den inkomenden man te vermanen
en te zeggen : Zwicht u van den hond : CAVE CANEM,
zoo het, met eene pompeiaansche alliteratie ofte stafrijm, onder den hond zijne pooten, en op dit nagemaakt Pompeia-prentjen te lezen staat.
4
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BRIEVEN

XIII
Heer opsteller van Rond den Heerd.
Ik hebbe eene uitgave van de navolginge Christi,
gedrukt bij Casterman, te Doornik, in 1852. Daar
komt een Leven bij van Thomas a Kempis, waarin
er staat dat hij,' in alle dingen rust gezocht hebbende,
niet gevonden en heeft, nisi in hoerkins ond boerkins,
quod postremum teutonicum latine sonat : nisi in angelis et libellis; quietem insinuans inveniendam in
abditis recessibus et libellulis.

Ondertusschen is fransch misprijzen verre van
mijn gedacht, en, drukke ik ooit jets in die tale, zoo
zal ik, uit eerbied voor hare menigvuldige en moeilijk
te leeren spraakregels, alle zorge aanwenden am er
noch hoerkins noch boerkins in te laten bestaan.
Dank ondertusschen wederom, voor uwe meermaals ondervonden welwillendheid jegens R. D. H.
Hiermede zende ik uwe Hollandsche vlaamschlezende vriendinne, benevens ulieden, mijne hertelijkste groetenissen.
De opsteller van R. D. H.

Dat is nog vat sterker, ziet gij, Mijnheer, als
uwe hoerkens en boerkens, en wat zegt gij van ange-

. . . .■■

lis?

PSALM

Maar, Mijnheer, is dat fransche boosheid of dwaze
franschheid? Noch 't een noch 't ander, maar enkel
eene drukfout. Zoo is het dat in onze vlaamsche
dagbladeren dikwijls fransche, engelsche en duitsche
aanhalingen zeer onnauwkeurig gedrukt ziju. Is dat
dwaasheid? Neen. En boosheid? Nog veel minder.
Vlaamsch is schoon, fransch is zeer schoon;
maar deze talen hebben hare gansch bijzondere
eigenaardigheid en kunnen toch niet wel met elkander vergeleken worden.
Wij alien hier zijn echte Vlamingen, en lezen
Rond den Heerd met innig genoegen. Er is wel hier
omtrent eene hollandsche dame, die somtijds zoo
een weinig verwonderd schijnt over zekere uitdrukkingen, maar zij zal er toch wel aan gewend worden.
Fransch misprijzen is iets anders, en dat en
kunnen wij niet leeren.
Aanveerd, Mijnheer, mijne gevoelens van hoogachting.
M. van der H. F.
Hooggeachte M. van der H. F.
1k zie met groat genoegen dat gij R. D. H.
gelezen hebt en 't gene gij niet goed en vindt vrijmoedig afkeurt. Hebt daarover mijnen hertelijken
dank : de slijpsteen scherpt het zweerd, ja, zelfs het
pennemes.
Wat aangaat de fransche boosheid of dwaze
franschheid, die u wat tegen draad loopt, daarin geve
ik u toe, 't en is noch boosheid noch dwaasheid,
noch franschheid, 't is eene drukfoute, en hoe min
zulke drukfouten er in een werk te vinden zijn, van
1 zij welken drukker, hoe Hader hij zal aan de
nauwkeurigheid komen onzer Plantyns en Elzevirs,
die de laatste preuve hunner werken ophongen in
de zetterije, met belofte van geldelijken loon, kon
iemand er iets te kort of te Lang aan ontdekken.
Hadden de uitgevers van uwe of mijne Imitatie
hoerkins
ond boerkins aldus behandeld, ze zouden
die
ons zeker de moeite gespaard hebben van er hedendaags op te zitten hekelen.

Ik zal tot mijnen Heere spreken,
Al ben ik stof en assche.
Heil aan den Schepper ! heil aan mij zelve!
Heil aan den Alles! heil aan den Niet !
Alles vloeit en is gesproten
Uit der hand der Almacht:
De Niet was ook Zijne aandacht waardig
De Niet vervult eene zending !
Vergeef, o vergeef me die woorden !
Geen Laster spreken ze U toe,
Gij, Oneindige, die het eindige
Hebt begrepen en bemind!

• Niet?

D .....

Vergeef, o vergeef, Eeuwige, met Been woorden
Noch met gedacht omvaamd !
Vergeef dit woord mijne lippen ontvloden
Niet ..... uit de hand der Almacht!
d

En ik ook, ik vloeide uit Uw hand, Algoede!
Een sprankel ben ik van Uw geest,
Een sprankel! Gij, ge schiept me in Uw liefde... en
Is die liefde onbestemd ?
Hallelujah! Hallelujah! Eere zij God in den hoogen !
Eere zij God op den boezem der luchten,
Eere zij God in de kolken des afgronds .....
Meetlooze hoogten, peillooze diepten, looft uwen
[Schepper, uw God!
Zweeft Hem ter eere, spheren onraakbaar,
Zwierende winden, zingt Hem uw lied !
Donder des lochts, bruischen der wateren,
Gevleugelde aarde, vaart Hem ter eer'!
Ik zal tot mijnen Heere spreken,
Al ben ik stof en assche.
4856

E. v. 0.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

No 38

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

18. Cum clamarem, tienste zondag na
Cinxen. 't Evangelie is van den trotschen Phariseeuw
en den ootmoedigen Public-aan. l e jaar, blad. 271.
Wilt gij nog een monster of staalken van Phariseeuwsche trotschheid? De schrijver van -den sohar, Rabbi
Simon ben Jochai, cen ware Phariseeuw, vertelde
aan zijne scholieren: • Jongens D zei hij, € mijne gegerechtigheid gaat zoo verre, dat ze al de zonden kan
,uitboeten van al de menschen die mijns tijds geleefd
hebben, van sedert mijne geboorte of tot nu; en,
name ik nog mijnen zoon daartoe, wij droegen te
samen al de zonden die ooit gedaan geweest zip;
en, ons gedrien, ik, mijn zoon en Rabbi Jotham ben
Uzziel, wij zijn zoo deugdzaam, dat wij al de zonden
die ooit gedaan zijn of zijn zullen kunnen weg dragen en op ons nemen. Als er zullen duist naar den
hemel gaan, ) zei hij verder, a ik en mijn zoon zulZONDAG,

17 AUGUSTI 1867

len van de duist zijn, en, gaan er maar twee, 't zal
ik zijn en mijn zoon. a Gij kunt daar aan wel vatten, als zulke mannen voor God in den tempel kwamen, dat ze stonden met aehterwaards gekromden
ru 00
crae 7 en hoe zij zeggen dorsten : « lk en ben niet
zoo als de andere menschen zijn ! Odi profanum vulgus! De Publicaan die achter den Phariseeuw stond,
op zijn herte te kloppen, fevers aan 't wijwatervat,
vol schaamte en vol eerbiedigheid, en moest algelijk
zulk been slecht tnensch zijn, maar Jesus neemt, als
averechtsche weèrga van den Phariseeuw, zulk eenen
Bien de joden, en wel namelijk de Phariseeuwen,
als verachtelijkste van al aanzagen. De Publicanen,
hooge en leege, waren joodsche lieden, die den tol in
pachte hadden, die aan bruggen en wegen stonden
om de schattinge te heffen die de roomsche veroveraars van Juda bun beliefden op te leggen; men zou
nu zeggen, met een venetiaansch woord : — doge,
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dogana, 't recht van den doge, — douaniers.

De vlaamsche tolheffers in den franschen tijd
en waren zeker ook niet te veel getoefd, blijkens
spreekwoorden, bijvoorbeeld : Zwicht u van duivels
en commisen en kromhouten. De douaniers zelve,
zegt dan Christus, die gij zoo hatende zijt, zij zullen
ja beter varen in 't ander leven, als die prachtige
Phariseeuwen, die weezen- en weduwenopeters, die
gekalkte grafsteden, voor wien gij zulk een eerbiedig
ontzag hebt. En inderdaad Sint Matthmus apostel en
evangelist was een tollenaar van stijl, en Zachmus,
die ware zoon Abrahams, zoo Christus verklaarde,
en wiens huffs hij zaligheid lief geschieden, eras
princeps Publicanorum, hij stond aan 't hoofd van de
Tollenaars. — Sinte Helena, moeder van keizer Constantijn, 333. — De slag te Pevelbergen bij Duway,
1304. Leest het 7 e jaar, bl. 288.
MAANDAG, 19.
D1JSENDAG, 20. Sint Bernard, l e jaar, bl. 291
WOENSDAG, 21. Sinte Johanna Francisca de
Chantal, stichteresse van de Visitatie, 1641. Leest
het l e jaar, bl. 240. — Koenegonde, docliter van
koninginne Elfgive sterft te Brugge, in den burg,
waar zij verscholen zat, 1042.
DONDERDAG, 22. Sint Timotheus, martelaar, 312.
VRIJDAG, 23. Sint Bartelmeeuws avond.
ZATERDAG, 24. Sint Bartelmeeuwsdag, Bar-tholmai, in 't Vlaamsch : de zoon des drapers, heel in
't grieksch Bartholomaios, in't latijn Bartholomceus, in
't fransch Barthelemy, en is bij ons Bartels, Bertelsen
Meeuws geworden. Men schildert Sint Bartelmeeuws
met eenen rooden mantel, beteekende dat hij gevladen
wierd om 't geloove, daarop heeft men eene fabel
gedicht, zeggende dat hij altijd prachtig gekleed ging
en dat Christus hem voorzei dat hij van zijn eigene
huid zoo ontkleed worden en ilia meer aan hebben
als den rooden mantel van zijn bloed. Ja, voegden
half geleerden daarbij, bar wil zeggen zoon, in 't
hebreeuwsch, enPtolomwus was een koning van Egypteuland, dus een konings zone van Egyptenland, en
daarom ging hij zoo prachtig gekleed.
Daar en is natuurlijk niets met alien van dit
zeggen.
Bartholmai staat tot vier maal toe aangeteekend
in de schiifture als Apostel Christi, doch niet bij
Sint Jan, die in zijne plaatse Nathanael noemt,
God, en Nathan gaf, Godgaf, Theodoros, Deusdedit
—El
.of Dieudonn6,— de vaders geven voor uitleg en zeggen dat de een een voorname was, Nathanael, en de
andere een familiename, Bartholmai, gelijk Sint Pieter, die Simon Barjona hiet, of zoon van de duive,
-in 't vlaamsch. 't Gemeen gevoelen is dus, en men
-mag zeggen de zekerheid, dat Nathanael Bartholmai
een en de zelfste apostel is. t 's Anderdags, ) zeggen

de Evangelien, I Wilde Christus Haar Gallileien
gaan, en hij kwam Philippus in 1 gemoet, en hij zei
tegen hem : Volt mij. Philippus was van Bethsaida
van waar ook Andreas en Petrus waren. Zoo Philippus komt Nathanael tegen, en hij zegt : Dien
Moyses in de wet, en de propheten beschreven hebben, Bien hebben wij gevonden, Jesum van Nazareth,
den zone Josephs. Zegt Nathanael : Nazareth, kan daar
iets goed van komen? Zegt Philippus : Komt en kijkt.
En Jesus zap Nathanael tot hem komen, en hij zei
van hem : Daar is een ware Israelijt, waarin geen
bedrog en zit. Zegt Nathanael tot hem : Waarvan
kent gij mij? Jesus antwoordde en zei tot hem : Eer
Philippus u geroepen had, als gij onder den figenboom zaat, zoo zap ik u. Nathanael antwoordde
hem en zei : Rabbi, (meester) gij zijt de Zone Gods,
gij zijt de koning Israels! Jesus antwoordde en zei
tot hem : Omdat ik het u gezeidhebbe, dat ik u onder
den figenboom heb zien zitten, zoo gelooft gij : gij
zult nog grootere dingen zien als dit. t Die grower°
dingen heeft Sint Bartelmeeuws gezien, met de
andere apostelen, te weten het leven, de dood, de
verrijzenisse en de hemelvaart Christi, met de
stichtinge der heilige Kerke, waaraan hij, namelijk in
Armenien, deel Ham, en daarom, gevladen en ontihoofd, de apostelijke kroone ontvmg, in 't jaar 73.
Als Sint Bartelmeeuws in Armenien was, zat er een
keer een tempel vol dwazen die Astaroth en Beireth
te rade gingen, en zij en antwoordden niet. Waarbij
komt dat? vroegen de dwazen. En Beireth, of zijn
dienaar zei daarop : Onze god zit gevangen en gebonden, dat hij noch spreken noch asemen en kan,
sedert dat Bartholmai overgekomen is. En Hie is die
Bartholmai? vroegen ze. De duivel antwoordde door
zijnen dienaar : Hij is een man met zwart gekruld
hair, zijne lijfverwe is wit, zijne oogen ;root, zijne
neuze gelijkmatig en recht, zijne ooren zitten gedoken
onder zijn hoofdhair, zijn baard is lang en begint

doorvlogen to zijn met wit. Hij is middenmatig van
gestalte, men kan niet zeggen te lang of te kort. Zijn
kleed is een wit kleed met purperen balken, hij
draagt eenen mantel die ook wit is, en op iederen
hoed zit er een kostelijke purperwendige krtopsteen.
't Is zes-en-twintig jaar dat er geen stovveken up
zijne kleederen en komt, en 't is er zes-en-twintig
dat geen spiere van zijne Schoen N ersleten geraakt.
Honderd keers bij dage en honderd keers bij nachte
knielt hij neder om to bidden, zijne stemme is gelijk
eene geweldige trompette zoo klaar. De Engelen
Gods Haan met hem overal en ne laten hem noch
honer noch dorst lijden, hij ziet er altijd gelijkmoedig uit en gelijk van wezen, altijd is hij geestig en
blijdzaam. Hij voorziet alles, hij weet alles, hij kan
alle talen van alle volkeren verstaan zoowel als spre-
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ken. Wat gij vraagt en wat ik antwoorde dat weet hij
al : de Engelen die hem bijstaan zeggen 'I hem over.
Wilt hij, gij zult hem vinden, wilt hij niet hij zal
ontgaan, en niet vindelijk zijn : vindt gij hem, ver_
nekt hem van naar mij niet te komen ridch met mij
doen zoo hij met mijne kameraden gedaan heeft.
Aldus vertelt Abdias.
Sint Bartelmeeuws is patroon van de leertouwers en huidevetters, en bezondere voorspreker van
de groote zondaars. Men begroef zijn lichaam in
zijne kerke, in 't eiland van den Tiber, te weten in
de titelkerke van onzen Cardinaal ; men bewaart er
het koperen bekken waarin zijne afgestroopte huid
gedaan wierd.
•••••••••■ •

PATER SIX
Op den 28,1.2 Augusti zal 't juist een jaar geleden
zijn dat ik sprak van Sint Augustinus en van zijn
order, en dat ik ter dier gelegentheid een woordeken
zei van den venerabelen en stokouden Pater Augussiijn Bernardus Six. Die achtbare man, — zoo
schreef ik toen, I ste jaar, bladz. 305, — is nu bijkans
95 jaar oud, en de laatst-levende religieus van al de
kloosters die voor de Fransche revolutie, in Vlaanderen, en zeker wel in geheel Belgenland, bestonden.
Nog altijd is hij gezond, blijmoedig en jong van
herten, en ik en twijfele niet of wij zullen 't geluk
hebben van hem zijnen jubile to zien vieren van
honderd jaar.
Gij die Been fransch geweld
Ooit heeft ter near geveld,
Langst staande boom, blijft leven,
Om God alleen, niet onvergeld,
Uw overwonnen ziel te geven.
Zoo sprak ik en zoo wenschte ik uit den grond
van mijn herte, maar God had het anders bescbikt,
en Pater Six, t' enden uit geleefd en dood gevrocht,
is te Gent, in 't klooster der Augustinen, op den 1
dezer loopende maand Augusti 1867, in den Heere
ontslapen, onder de tranen en gebeden zijner medebreeders, in den gezegenclen ouderdom van 95 jaar,
maanden en 12 dagen.
Pater Six was een inboreling van Westvlaanderen, en 't is voor ons, Westvlamingen, dat hij 't beste
deel van zijn leven versleten beeft. Ook aanzie ik
het als eene plicht mijne lezers en lezeressen, meest
Westvlamingen, nader bekend te maken met dies
tleftigen man, en hun to --2rtellen wat hij, als priester
religieus, gedaan heeft en geleden.
Pater Six wierd geboren te Moorseele, een
saloon dorp iu Westvlaanderen, op 19 December
1771, en, nog den zelven dab, ontving hij, in 't
Doopsel, de namen van Bernardus Augustinus,
a
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Dat blijkt uit den volgenden uittrek uit het doopregister of kerstenboek der prochiekerke van Sint
Maarten, te Moorseele : r Die decimd nond Decembris
1'771, baptisatus est Bernardus Augustinus Six, filius
le gitimus Petri Bernardi, e Moorseele oriundi, filii Michaelis et Judoca Theresice Meenens, conjugum; natus
est hodie, hord quartd mane. Susceptores feure Joannes
Sabbe et Isabella Clara Jansens. Subsignabat: J. B.
Libbrecht, vicarius. D Dit is te zeggen : Op den 19sten

December 4771, is gedoopt Bernardus Augustinus
Six, wettige zone van Petrus Bernardus, van Moorseele, Michiels zone, en van Judoca Teresia Meenens,
echtgenooten, 't kind is dezen morgen om vier uren
geboren. Johannes Sabbe en Isabella Clara Jansens
waren peter en meter. Onderteekend : J. B. Libbrecht,
onderpastor. Zijne ouders, Petrus Bernardus Six en
Judoca Teresia Meenens, waren van die christelijke
en eenvoudige menschen, zoo als men er nog zoo
vele vindt in Vlaanderen; ook en spaarden zij Beene
moeite om hun kind in deugd en geleerdheid op te
kweeken. Bernardus ging op studie, en, als hij zijne
latijnsche scholen gedaan hadde, zoo besloot hij de
wereld te verzaken, om 't religieus leven aan te gaan.
Hiertoe verkoos hij 't order der Eremiten van Sint
Augustinus, dat toen zoo vermaard was in ons land,
en, door zijne menipuldige kloosters en collegien,
zoo veel dienst aan kerke en staat bewees. In 4193,
wierd hij aanveerd in 't novitiaat te Mechelen, en,
nadat hij zijn proefjaar aldaar voltrokken hadde,
sprak hij zijne plechtige geloften, ten fare 1794, in
't klooster der Augustinen, to Rousselare. 't En zal
mijne lezers niet onaangenaam zijn iets to vernemen
wegens dat Augustinenklooster, nu 't kleen Seminarie,
te Rousselare, terwijl er zoo velen onder hen aldaar
de schoonste jaren van hun leven in studie hebben
doorgebracht.
Ter plaatse waar dit couvent gebouwd wierd
stond er oudtijds eon hospitaal, gesticht binst de
jaren 1200, door de voorouders van den hoogedelen
Prince Wolfgang Willem, Rhijngraaf, Herzog van
Beijeren, van Gulik, Nieuwburg, enz. Bij verloop
van tijd, was dit hospitaal to niece gegaan, misschien

door de Geuzen verdestrueerd, en, op 't dringende
verzoek van de Paters Augustinen, schonk hun

gezeide Prince de plekke grond waar 't hospitaal
gestaan ende gelegen was, met de meègaande erve
en al dat er van afhing, ten einde aldaar eon klooster
te stichten van hun order. Die gifte geschiedde op
11 Januarij 1635, en, bij brieven van 43 Februarij
4639, verleende Zijne Hoogweerdigheid Servaas de
Quinker, zevenste Bisschop van Brugge, de noodige
toestemminge tot oprechten van 't couvent. 't Magistraat van Rousselare incest er natuurlijk ook tusschen korner': 't hadde reeds zijn consent gegeven
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op 13 October 1636, en vijf jaar later, 'le weten op
47 October 1641, gins het een accoord aan met den
Eerweerden Pater Joachim Brulius, Provinciaal van
't order in de Nederlanden, waarbij er onder andere
conditien, vastgesteld wierd dat de religieusen latijnsche schole moesten houden « naar behooren en al
zonder loon. D De Augustinen bouwden dan klooster
en kerke, en 't en is niet zeggelijk vat al dienst dat
zij bewezen hebben, van dien oogenblik of tot aan
de Fransche revolutie, niet alleenelijk met de jonkheid te onderwijzen in hun collegie, maar ook nog
met te Rousselaere en in 't omliggende to preeken
en biechte te hooren. in 1806, door het toedoen van
Zijne Hoogweerdigheid Etienne Fallot de Beaumont,
Bisschop van Gent, wierd 't voormalig couvent van de
Paters Augustinen in een kleen Seminarie veranderd,
onder 't bestier der Paters van't Geloove of gewezen
Jesuiten, met Pater Karel Bruson aan 't houfd.
Sedert dien is er meer als eene halve eeuwe vervlogen,
en, hoewel merkelijk yeranderd en vermeerderd,
beware!) de gebouwen nog altijd de gedachtenisse
der Eremiten van Sint Augustinus. 't Doorschoten
herte, 't wapen van 't order, is overal te zien, in
panden en refter van Professors, in de sacristie en
tot op 't vaantje van den torre; de schoone kerke die
men nu zoo kostelijk herstelt, staat er nog gansch
en geheel, en alles spreekt er van de Paters : 't beeid
van Sint Augustinus in den voorgevel, 't beeld met
den autaar van Sint Niklaais van Tolentijn, en tot
den zerk zelve die, beneden den trap van 't sanctuariuni, den graikelkelder sluit van de religieusen, en
dit schoon opschrift draagt
QUI SIMUL MC HABITANT, SIIIIILI TUMULANTUR IN URNA,
FRATRES; DIC : SANCTA. PACE FRUANTUR. MIEN.

't Is te zeggen : De brooders die hier te samen
wonachtig zijn, warden hier te samen begraven; bids
dat zij den zaligen vrede molten genieten. Amen.
De gedeeltelijk zilveren lampe van de paters
Augustinen hon k0nogvoor den autaar van hunne
kerke, daags eer schrijver dozer als student te Rousselare toekwam. Dien zelfsten avond is een die zeker
dan niet en moist wat hij deed op den wonderlijken
bogie van de kerke gegaan en heeft de koorde afgesneden waaraan de lampe vasthing. Ze viel natuurlijk al aan stukken op den grand. De stukken zijn
later vergaderd geweest, en, met hetgene in 't sacristije
nog te vinden was van Dude zilveren exvotos van Sint
Niklaai, die dan nog in 't seminarie vereerd wierd,
verkocht. Daar kwam cone nieuwe lampe, en 't geld
van den vermelden yerkoop is een kleen deelken
geweest van de Somme die die lampe gekost heeft.
Het opschrift dat binnen een der zes schildekens
road de lampe staat geeft de reste van hare historic,
a ldus

IN HONOREM D. N. JESU-CHRISII
INTER FILlOS HOM1NUM SUB SPECIE SACRAMENTALI
COMMORANTIS,
ET AD MAJOREM DOMUS DEl DECOREM,
ANGLI SEMINARII ROLLARIENSIS ALLOT,
ALIIS QUOQUE PIIS OPERI FAVENTIBUS,
HANC CORONAM
CORAM CHRISTO LUCE VERA LUCEM SERVATURAM
(QUOD OFF1ClUM PIETATIS 11S IN NELMS VERTAT)
SUSPENDENDAM CURAVERUNT
IN SABBATO SANCTO
A. S. CIDIDCCCLVII

Dat is : Onzen Heere Jesu Christo ter eeren, die
bij de kinderen der menschen woont order de
gedaante des Sacraments, elide tot meerder sierlijkheid van het huis Gods, hebben de Engelsche
studenten van 't Rousselaersch seminarie, met goedwillige medewerking van andere godvruchtigen,
deze kroone hier doer hanger, om voor Christo, 't
ware Licht, Licht te blijven houden; (mode dit werk
van liefde hun te bate komen) op Paaschavond 1857.
Op 1 Mel 1796, ontving Pater Six de priesterwijdinge, te Mechelen. De familie Six van Moorseele
heeft verschillige priesters voortgebracht, namentlijk
den zeer Eerweerden Heere Petrus Franciscus Six,
geboren te Moorseele, op 28 October 1751, Pastor
te Heule en Deken der christenheid van Meenen,

gestorven op 21 Maarte 1831, Dud wezende bij de 80
jaar. Mijnheeer P. J. Six, geboren te Moorseele in
1804, gewezen Pastor van Caeskerke, nu nog in 't
leven, is de eigen neve van Pater Six. De tweede
Bisschop van Sint Omaars hiet Johannes Six; hij
was geboortig van Rijssel, en stierf aldaar, op 11
October 1586. Of de familie Six van Moorseele in
verband staat met deze van Rijssel, is lets dat ik ter

beslissinge late -van de geleerden. Pater Six verbleel
vervolgens in 't klooster van Gent tot den 1st'.
November 1796, en vertrok dan als professor naar
Rousselare, waar hij fevers ook de bedieninge
uitoefende van biechtvader en predicant. De tijden
waren benauwelijk; de fransche Republique immers
was meester in ors land, en begon opentlijk de
priesters en religieusen te vervolgen; de Augustinen
van Rousselare hadden hun Joel in die vervolginge,
en, op 21 Januarij 1797, wierden ze met geweld uit
hun klooster gedreven. Tijdens de afschaffinge van 't
klooster, waren de Augustinen van Rousselaere met
achten, te weten
Pater Gulihelmus Ghesquiere,van Wevelghem, Prior;
Pater Dominicus Trachez, van Meenen, Subprior;
Pater Frauciscus De Vliegere, van Somerghem;
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Pater Cornelius Canyn, van Sint Pieterscapelle, Procurator;
Pater Marinas Doom, van Hooghlede;
Pater Geeraart De Gooier, van Amsterdam;
Pater Bernardus Six, van Moorseele;
Pater Augustinus Naudts, van Wachtebeke.

KLEENE VOETEN GROOTE 1100FDEN

In het zoo gezeide hemelsch rijk, waar Pater
Nan, of Ferdinand Verbiest, S. J. van Pitthem,

missionnaris was, en waar onlangs nog vlaamsche
priesters, onder andere Edmond WaHays van Leffinghe, naar toe gegaan zijn, in het hemelsch rijk
van China gaan veel dingen geheel anders als alhier.
Bijvoorbceld, als men rouwt of treurt om iemand,
dan gaat men daar in 't witte gekleed, hier gaat men
in 't zwarte; de schoen worden hier met zwarten
blink gepoetst en finder met -svitten, en zoo voorts,
eene geheele reke verschilligheden, waarin wij de
chinezen voor aardige lieden aanzien., en w.aarom de
chinezen zeker ons voor rare vogels uitmaken.
Tot daar.
Ern dingen is bij de chineesche vrousNen, en bij
veel andere vrouwen en mans, opmerkbaar, 't is dat
wij niet te vreden en zijn met het gemaaksel dat God
ons gegeven heeft en dat wij er doorgaans altijd lets
te kat of te land aan vinden, gevolgentlijk dat wij
ooze eigene leden moedwillig trachten te her- en gevolgentlijk te mismaken.
De voeten van zekere middeleeuwsche kinderen
Eva's scheenen hun te kort, en ze maakten ze, bij
middel van muilen, een voet of twee lamer; de
chineesche damen, integendeel, — zij zijn immers
stijf voor het tegendeel, — koesteren het gedacht dat
het schoonder is voeten hebben gelijk vuistjes, of
.gelijk ze hier op de prente staan.

ijzers genepen, waarin de voet, opeen- en toegedobbeld, zijne gansche gedaante verliest, die, bij den
natuurlijken voet, zoo schoone is en zock wel gepast
voor den opwaards gaanden mensch.
Hoe is het mogelijk
De blommen en de planten ontvouwen hunne
maaksels, en groeijen na den leest en na 't fatsoen
die God de schepper hun gesteld heeft; een mismaakt
dier wordtversteken en afgemaakt, de mensch alleeii
veil den schepper wetten stellen, en zijn werk verbeteren, in 't stoffelijke, in 't zedelijk.e, in 't weten, in 't
gelooven, in 'tleven, in 't doen, in 't laten, in 't werkzaam zijn !
Ah, gij lacht met de chineesche voeten, die bij de
chineesche vrouwen in eene monsterachtige bekrompentheid i7ernepen worden, maar let dan eons op
dat hoofd dat het uwe niet en is en dat gij 't uwe
toegevoegd hebt, verbeterend het werk des scheppers,
en dragende, om den wille van de gebiedende
wereldwet, hetgene gij, om Gods wille en uit penitentie, geen stonde tijds en zoudt willen of durveri
aanraken.
Ah! en ziet geene te-kleenheid in de chineesche
voeten, kinders, eer gij de te-grootheid uwer moderne
hoofden hebt opgemerkt!
Kleene voeten,
Groote hoofden
In `elk land
Meet men schoonheid,
Meet men grootheid
Na 't verstand?
EENE TOUBAKHISTORIE

« Ge 'n zest gelijk niemendalle Pee!
« Gij ook niet, grootvader.
« Neen ik, jongen, maar 't is dat ik op morgen
peize.
a Ik peize ik ook juist op morgen, • hernam
Pee. En dan en zeiden ze niets weer voor een tijdtje.
«Vaarom verzucht-je alzoo Pee?
« lierzuchten? » zei Pee, 'k meende dat ge 't gij
waart, grootvader, maar 't zal 't ik geweest hebben,
die zuchtte, zeker om dat ik nog eons al op morgen
peize. Dat ik er mij ne keer in trokke! »
« Dat gij er u ne keer in trokt, jongen ! » zei
grootvader.
« Ge en kunt er gij niet meer achter, en Berten,
liij is loch zoo abominabel le'ég en laatlijeude, hoe
zou 't in Gods namen met den toubak gaan? » hernam
Pee.
« Dat is God onzen Lieven Heere bekend zei
grootvader: 'k worde zoo strem in de beeneii,
D

D

D

0

Het is alzoo.
Van kindsbeen af, of liever, om overeenkomend
op de stoffe de woorden toe te passen, van kindsvoet
af, worden de chineesche meisenkinderen in al to
nauwe schoen gesteken, ja, eer in prangende voet-

D
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broken en kan ik in 't geheele niet meer, 't snijen dat
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gaat nog al daar of daar, maar klimmen, daar en
ben ik lange niet weer capable toe. )
,1 En Berten die toch zoo leg is ! » zei Pee weerom,
met eenen verzucht
, I 't En zit Been kwaad in den jongen, ) zei 't
nude manneke, maar le g, leeg, daar is den end van
verloren. •
C Als hij, maar goed op en past, en Tree niet
te vele in den weg en loopt; hij rijdt toch altijd op
dat jong zijn kappe, hij en kan ze niet gerust laten.
Zijn dat dingen, zijn dat dingen ! •
• Wat wil me al zeggen? » hernam grootvader,
4 daar zal wel verstand en beternisse in komen als
hij ouder is, hij is toch nog zoo bitter jong : met Gods
zegen dat zal wel te rechten komen. Ook, Pee, 't en
is daar met nog niet zeker dat ge er u in trekt, jongen,
't kan tegenslaan maar 't kan meeslaan ook, doet 't
niet? En trekt ge er u in, dan is 't tot daar toe, 'k zal
ik mij moeten met Berten generen, en met Tree,
over Batik kan. 't En is toch maar voor 18 maanden,
doet 't niet, Pee. b
I Dat dat waar ware ! ) zei Pee, a toen ware 't
in beste, maar 'k hoore dat het ook langer kan aanloopen ; ze kouten dat men eerst moet kunnen schieten,
en daar hebbe ik toch zoo nen schrik van, dat 't niet
zeggelijk en is. )
a Welnu, Pee, • zei 't oud manneke, als 't nog
een poosken gezwegen hadde, t dat 't gaat zoo 't
wilt, God leeft die 't al geeft, hij zal 't hij wel
beschikken en in 't beste keeren, laat ons algelijk
maar gerust gaan slapen, jongen ! )
't Was in dezer voegen dat Heintje Meersmans
en zijn kindskind op eenen avond zaten te klappen,
en Pee, die nu gevvillig negentien jaar oud was, moest
's anderdags naar ste p om te gaan loten.
Pee en Berten zijn broère waren al twee jaar
hunne ouders kwijt als dat voorenviel, en ze woonden
bij grootvader, op een toebakplaatsken, dat grootvader
in pachte had, en dat Pee ten grooten Beale aiierde
en bestierde, in 't oud manneke zijn plekke.
Vrouw Meerseman, Heintje Meersemans schoondochter, en bad heuren man niet lange alleene gelaten
in 't ander Leven, en toen schortte 't geheel en gansch
aan vrouwenhanden op het hofsteOdje; een meisen
huren dat vial te kostelijk. Zoo wat Baden ze? Ze
lieten een meisken komen dat ook zijne ouders verloren hadde, eene maand of zesse te vooren, en dat
geern zou leeren werken hebben, al en kreeg het
maar den kost en de kleeren. Dat meiske was zevenlien jaar oud, als 't daar toekwam, of wat gewillig,
vn 't Diet Tree. Tree zag er nog al een knap dingen
nit, voor een boerenmeisken, en dom en was 't in 't
geheele niet. 't Had de eerste geweest van zijne eerste
communie, en als de pastor in de leeringe eene butte

vrage hadde die niemand en kost antwoorden, 't was
altijd : C Wij zullen 't ne keer aan Tresia vragen ! • 't Is
waar, had Tresia in stet geboren geweest, en met den
biberon opgebracht, zoo ze nu die gefabrikeerde
zuigminnen heeten, ware ze gildig gekloeried en
getroeteld, en genepen en gesnoerd geweest, hadden
ze Tree gepint en gepuipt, en met pommade ingevet,
zoo ze veal damenkinders plegen; hadden ze heur
later in de plaatse van de allerzaligste leeringe des
werelds, wat sentimentele romans leerenk ezen, en
voor dagelijksche leefte vat pates a la Bit, en sorbets
a la dat ingestopt, dan ware Tree wel wit van vel
gebleven zeker, en had een charmant en interessant
postuurtje geweest. Ja, dan zou ze wel alles gemeen
geheeten hebben dat de groote wereld gemeen heat,
dan had ze wel fransch zonder accent kunnen spreken, en ze hadde kunnen nijgen en buigen zeker,
op die kruipende en vallende stadsmaniere, in de
plaatse van rechtzinnig goendag Pier of goenavond
Wantje te zeggen, in 't voorbijgaan. Nu, ge moet
weten Tree was uit de koole in de mandewerken
wiege gevallen, en haar eerste voedsel had ze, niet
uit eene flasche, maar aan een moederlijke vlaamsche
herte genoten. Het groote wijde luchtkasteel was Tree
heur kinderkamer geweest en 't groene gers 's zomers
heur speeltapijt. Nooit en had ze verstaan hoe de
stadiefvrouwen zulke dunne lijven hebben 't en zij
op zekeren Bag dat zij naar ste0 te mart gekomen
was, en daar aan eerie venster een aardig postuur had
zien staan, met een lijf dat al achter toetrok met eene
koorde, en een geheel stakelsel van stijve baleinen
crin. . Waarachtig 'k geloove 't wel, » had Tree

gezeid, 4 maar ik ga mij te vreden houden met het
lijf dat God mij geschapen heeft. » Romans lezen
daar en wist men op geheel de prochie nog niet van
te spreken, In een woord, Tree mocht wel wat
gebruind zijn, van buiten in de tonne to werken,
heur chevelure mocht wel niet gecultiveerd zijn, hare
handen wat van den arbeid weten, toch was 't jong
gezond van herten en gezond van ziele. 't Is waar, ze
kon nen keer Lathan als 't pas gaf, en ze 'n wist niet
van de trunte te maken; ze kon als 't Hood deed zelfs
de knapen die heur van te dicht aanspraken betaald
zetten in hunne eigen manta, en ze ne plak op de kake
toegeven, voor quittancie, maar de kwezel uithangen,
en in 't duikerken zitten lonken en zuchten en janken,
daar in en was ze niet geleerd, en, hadde ze ooit nen
bijname moeten hebben, 't had Tree Rechuit geweest.
Maar zij en hadde geenen bijname en iedereen zei
er eenvoudiglijk Tree van Heintje Meersmans tegen.
Terwij1 ik u, later of lezeresse, met Tree bezig
gehouden hebbe, zoo was ze zij bezig met slapen, to
Heintje Meersmans boven, gelijk geheel 't huisgezin,
uitgenomen Pee, die loten moest. Pee lootte Scheel
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den gansch.en nacht : hij en look geen ooge. Heintje
sliep gerust, het manneken, ofschoon 't nu al dichte
bij twee-en-tachentig telde. Hadde 't veel van drank
gemaakt, of van dat leven dat men nu leven beet,
Heintje en ware geen twee-en-tachentig geworden,
en Heintje en hadde ook, op zijn twee-en-tachentigste
in den toubak niet meer gevrocht. Pee dat was zijn
liefste kind, en dat niet alleenelijk omdat hij een
flinksche jongen was : Pee was handig aan 't werk,
en vroolijk van gemoed, geen vuilmuil, geen zuiphet-uit, geen late thuis komer, noch geen al-verdoet.
Grootvader zag hem geern omdat Pee grootvader
geern zag, en uit kinderlijke plicht voor grootvader
bezorgd was. • Als vader en moeder zaliger nog
leefden • zeide Pee dikwijls t ze 'n hadden maar elk
de helft van mijn herte, maar nu, grootvader, gij
hebt het gij geheel en gansch. • En grootvader,
hij hoorde dat geerne.
Berten eindelijk, die nu zestien jaar was te
wege, was een kleen dik venistje, dat kon werken
neffens de beste, maar kunnen en willen is twee, en
't was dikwijls aan 't willen dat het haperde. Als
hij nu en dan eene god lesse gespeld geweest hadde
van grootvader dan ging het nog al, maar 't was in
korte dagen al vergeten, en Berten was Berten gelijk
vooren en naar, altijd leg en onnuttig gelijk, en van
als hij 't schoon had hij was weg en liep hem dan
verzetten met al dat niet en docht.
Berten en kon van Pee geen enkel woord verdragen, en al is 't dat hij in den grond nog al van
hem hield, zoo was 't van a Hou maar op ! Moeit u
met uwe zaken! ) van als Pee hem, zelfs op de
vriendelijkste maniere, zijne plicht voor oogen zocht
te brengen. Pee kende het spreekwoord
't Is een goed spreken
Dat een goed zwijgen verbeteren zal,
en hij zweeg dan, zoodanig dat Berten toen altemets
nog in zijn zelven ging en meer zijn beste deed om
zijn broeders zwijgen ais om zijne schoonste woorden sprekens.
Tree, de die en kon Berten noch gezien noch
geluchten; zij zaten hens Between altijd dweers in
den zak. Den eenen keer had Tree c Bertje! • gezeid.
.: en anderen keer had ze i Mijn manneken ! • gezeid,
-au had ze gesproken van I Ons dikzakske of « Onze
gait is daar weèr al D en dat maakte Berten zoo vechtende kwaad, dat hij 't meisken hadde gebroken
tusschen zijne vingers.
Dat onvoorzichtig spotten en zeerden van Tree
Dam een ende als Berten Naar op eenen zekeren keer,
klaar van dulligheid, drie leelijke slagen en eenen
stamp of twee hadde toegebracht, die 't meiske nog
langen tijd nadien onthield en gevoelde.
11.. . .
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't Is een schoon aanschouwerrals 's morgens de
zonne opstaat en dat kanten en hagen rooken van
den opwaards willenden dauw, maar men 'n heeft
daar noch oogen noch herte vooren als 't is dat men,
op zulk eenen schoonen morgenstond, naar stad
moot om te loten, gelijk Pee moest gaan doen, 's ander dags 's morgens, nadien dat hij met zijn grootvader aan 't gesprek geweest was.
Zijn herte zat vol en zijn gemoed ook, maar hij
had zijn gebed gedaan, en, op raad van een die hem
binnen en buiten kende en dien hij onlangs te vooren,
tusschen vier oogen, ja in Gods tegenwoordigheid,
gesproken hadde, op raad van Mijnheer caplaan,
die zijn biechtvader was, sedert zijne eerste communie, had hij gezeid : • Patientie, valle ik erin, 't is
God diet laat gebeuren, 't kan ten mijnen besten zijn
ook, • en hij was er naartoe gegaan.
Op zijne reize naar step, om te loten, en viol er
maar weinig vooren, 't en zij dat Alfred met zijn
vader den baron, die ook op zijne prochie woonden,
hem onderwege voorbij reeden, ook naar ste p te
wege, want jonkher Alfred moest meèloten. Alfred
lag te slapen en zijn papa ook, de knecht die de
peerden voerde schafte alleene op onzen voorbijgaanden jongeling.
Hebt gij nu nog bij de loterije geweest en gezien
hoe dat het daar al gaat?
Pee zag drie vier heeren die aan eene groene
tafel zaten, voor eenen ronddraaienden trommel,
waar eenthoeveel rondo houtjes in zaten, gelijk
spoelen had men gezeid, met papierkes erin, en
numeros of « umerootjes D , zoo Pee placht te zeggen,
en hij zag dien trommel altijd rond draaien, en
hoorde hem zijn aardig geraas waken, en 't goed en
het kwaad « umerootje D van Pee weg en weer went
telen. Hij zag hoe de arme jongens abc- wijs en een
voor een naar dien trommel kwamen, en daar hunne
hand instaken, en hun geluk of hun ongeluk eruit
haalden. Hij zag hoe dat ze 't papierken uit het
houtje staken, met eenen priem, en uitriepen en
opteekenden. En hij zag Jan Aerts eraf komen, met
zijn • umerootje D op zijne klakke, blijde ge'n kunt
niet meer, want hij had het hoogste lot ; en Karel
Feys zag hij er ook afkomen, iijnen numero 3 in
zijne vingers in stikken wrijven, en zijne klakke wanhopig in den grond slaan, als of 't zijn klakke wel
gebeteren kon dat hij hem soldaat getrokken hadde.
En den barons zeune zag hij ook afkomen, blij dat
het gedaan was, maar onverschillig, had men gezeid
aan zijn wezen, wegens daaruit of daarin. llij was
eruit. En eindelinge kwam 't aan Pee zijn kantje.
Pee stond op, schrikkelijk rekachtig en krempachtig,
en hij ging, op het hooren van zijne name, traagzaam
tafelwaards.
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Het naaste dat Pee van zijn zelven wist was dat
hij, een half uurken nadien, buiten ste p langs den
weg naar huis toe, tegen eenen boom stond te krijsschen op zijn briefke, waar eene groote leelijke
zwarte ciferletter 4 opstond, welke ciferletter 4 altijd
even zwart bleef, en onveranderlijk, ofschoon er zoo
•eel traanwater opviel, zoodanig dat Pee moest, met
een rood gezicht en een mistroostig herte, naar huis
gaan. Hij was albij t'huis als hem, juist recht over 't
capelleke, die woorden to binnen kwamen die hij
geleerd had van zijnen vriend van bachten 't schuiveken : Al dat God inij laat overkomen zal wel ten
mijnen besten zijn, als ik het zelf maar in het kwaad
niet en keere. En Pee trok met een lichter herte
binnen als dat hij in 't eerste wel verwachtende was
geweest. Grootvader zap aan zijne manieren hoe
het met de zake gelegen was : Pee en moest het hem
niet zeggen. Hij was erin tot over den kop, zoo men
zegt, en hoe zij 't al keerden en wendden, hoe zij
zochten, gelijk gevangen vogels, of er geen uitgeraken aan en was, neen, Pee was erin en Pee bleef erin.
Pee moest dan op gaan dienen : en tusschen hier
en te Meie ging de dad gekomen zijn dat hij er van
deure moest trekken, naar den troep.
Vier-en-twintig maanden bij den troep! Bij den
troep en ware nog niets geweest, maar weg van
grootvader en den toubak, dat was de zake die Pee
meest angstig en verlegen miek, en het was Lange
eer hij dien steen van zijn herte wat kreeg, of die
altijd zeere naderende Meimaand zonder schrikken
kon in 't gemoet zien.
) Bah ! zei grootvader, a Pee, jongen, g'hebt
martelaars en gliebt apostels, en ge zult gij dat
schieten wel binnen de achttien maanden vast hebben,
..doet gij, niet, Pee, en dan mogen op verlof komen?
't Is to hopen en met Gods gratie, grootvader,
zei Pee, g maar 'k wil dat het schieten en geheel die
boel van dien militairen dienst bij den weerlicht waren ; als gij nu gaat peizen dat men daar moet leeren
goedsmoeds menschen kapot maken, en dat het
minste vliegsken hem zoo weert om zijn Leven! Maar
vvat wil-je doen, de wet is de wet, en, als wijlieden
een keer mogen de wet vermaken, het eerste dat wij
er in zullen zetten 't zal zijn.... neem, grootvader, •
en hij gaf 't manneken zijn pijpken dat hij voor hem
gestopt hadde, en hij schepte hem eene schippe
gloeienden asschen, a neem, grootvader..... 't zal
zijn dat de toubakplanters vrij van den dienst mogen
zijn, om redens wille van het ;root nut en vermaak
dat zij heel de wereld verschaffen, en de soldaten in
bezonder, ..... laat ons nog ne keer ontsteken,
grootvader.
Dat was daags eer 't gang was, en dan kon Pee
nog lachen, hij peisde : morgen ga 'k er ook blij-

geestig van deure, maar 't was mis, Pee had gerekend
zonder den weerd, en de weerd was Pee zijn weemoedig en beminnend vlaamsch herte, en dit herte
wilde 's anderdags absluit meester spelen.
Wog gaan al lachen van grootvader !
En van Tree!
En van Borten!
En van den toubak !
En van den hond !
Neon, neen, als 't op 't scheeden aankwam, ze
treurden al, altemaal uitgenomen grootvader, en op
een ends zijne onderste Lippe begon ook te bevel], en
zijn pijpken viol bijkans uit zijne hand, dat het zoo
beefde en.....
« Maar grootvader, » zei Pee, a wat schilt er?
« 't En is niet, 't en is niet ! » zei grootvader,
't is te onnoozel, 't is te dwaas, » zei grootvader,
maar zie, mijn gemoed komt vol, Pee mijn kind,
ge zijt toch zulk een goo jongen, zie, en dat gij nu
voort met, 't is to onnoozel, 't is te dwaas, maar zie
'k en kan 't niet helpen, 'k moet schreeinen, als ik
erop peize, Pee, omdat gij nu alzoo voort gaat .....
zie, jongen, 't gaat mijn dood kosten. ..... )
• Dat en is niet wel gedaan van u, grootvader,
ge 'n moet daar nu geen zwaar hoofd in gaan maken,
't is waar 'k moet voort, maar, neemt nu nog twee

jaar, twee jaar en is de wereld riot. »
« Twee jaar, twee jaar! voor u, Pee, twee jaar en
is de wereld niet, maar voor een oud mensch lijk
ik, een jaar, Pee, ja een maand, jongen, daar kan
zoovele gebeuren in eene maand, en dat het eon keer
de letste maal ware ..... dat ik u
•
• Niet te doen grootvader, neen neen, en peist
daar niet op, ik zal daar alien avonde vooren lezen,
dat ik u gezond mag wederzien, grootvader, en ge'ii
moet daarom zoo droefgeestig niet zijn, grootvader,
houdt op, want, zie-wel, mijn gemoed zou weOr zoo
vol komen, en dat ware, dat ware nu toch te onnoozel En de goods jongen zweeg, en de oude man
zweeg ook, en ze keeken op malkaar, en daar kwamen
waterlanders, in overvloed.
Wie west hoe Lang het nog zou geduurd hebben
en hoeveel hertzeer Pee nog zou verwekt hebben,
zoo bij grootvader als bij' Tree, die van lister al
gelijk buiten hour zelven was en alles miszette of

brak waar ze hand aan stale, had Pee het niet kort
gemaakt, den zegen gevraagd, eene hand twee drie

rond hem gegrepen, waar hij ze krijgen kost, en,
met een haastig ontsteken pijpken, voortsgeloopen.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Kattenkinders muizen well
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock— en Steencirukkers, Brugge.
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EEN LEER— EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

TWEEDE AAR

No

DAGWIJZER

25. Deus in loco Sancto, elfste Zondag
na Cinxen. 't Evangelie is van den doofstommen dien
Jesus genas, l e jaar, bladz. 279. 't Is wonder om
nagaan hoe men de woorden gemaakt heeft om doof
en stow te beteekenen. Doof eerst ende vooral komt
van een versleten werkwoord duiven, doof, gedoven,
dat doppen, onder water steken beteekent. Daarvan
komt het woord duive, Columba, en 't zij hier aangemerkt dat kolumba6 in 't grieksch ook wil zeggen
't hoofd onder water steken, zoo de duiven plegen.
To dive in 't engelsch is ook onder water gaan, en
dove eene duive. Als men gloeiende kolen onder
water steekt ze gaan uit, en worden doove of gedoofde kolen; van doove, kolen tot doove ooren is de
overgang even gemakkelijk als van blinde oogen tot
eenen Minden muur. Stom, stemme, stameren, en
stOma, in 't grieksch zijn een en 't zelve woord, dat
ZONDAG,

39

24 AUGUSTI 1867

den mond beteekent, en 't gene den mond aangaat,
bijvoorbeeld 't gebrek van stemme.
Het schijnt uit den text van 't Evangelie dat de
genezene ellendeling Diet teenemaal stout en was,
ingezien hij in 't grieksch mOgis lallOn, moeilijk sprekende, gebeeten worth, en dat hij ons, na de genezing,
voorengesteld wordt als rechi sprekende : loquebatur
recte.

De christelijke liefdadigheid heeft den Zaligmaker nagevolgd in het helpen dier ongelukkigen
die, bij gebrek van gehoor, ook van de sprake beroofd
zijn, en nauwelijks een wild geluid kunnen seven
als waren zij Beene redelijke schepsels. De noodzakelijkheid van de kennis des Scheppers en zijner
eigendommen, om zalig te worden, heeft geestelijken
op het gedacht gebracht van, bij middel van teekens,
tot aan de ziele der doofstommen binnen te dringen,
wit hebben in Brugge gedenkteekens genoeg van die
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bezorgdheid. Aldus schreef reeds in 1839,26 Maarte,
mijn hoogweerdigste Heer Franciscus Renatus Boussen, naar zijne onderhoorige heeren pastors : • Het
is uwer liefdadigheid bekend hoe bedroefd en ellendig de staat is van de doofstommen. Maar, God zij
gedankt, op onze dagen en ontbreken er Beene
middels om die hunne ellendigheid ten grooten deele
te verzachten. Daar bestaat in onze stad, sedert
- weinige jaren, on tot onze groote blijdschap, een aanzien lijk gesticht voor doofstommen beider geslach ten,
waartoe de Staat, de Provincie en 't Magistraat van
Brugge geldelijken bijstand gestemd hebben, en dat
bestierd wordt door den Eerweerden Heer Carolus
Carton, priester onzes bisdoms. Nu, eerweerde beer
pastor, dat de middels bij der hand staan, behooren
wij Dien na te volgen, die weldoende is voorbij gegaan,
en iedereen genezende, ja die de dooven deed hooren
en de stommen spreken; het is onze plicht te zorgen,

dat aan geen een van die onder ons staan en die van
gehoor of sprake beroofd zijn de gunste eener christelijke opvoedinge ontbrekend blijve. )
Het Brugsch gesticht voor doofstommen, waar
van in de bisschoppelijke brieven sprake is, wierd
gesticht door den Eerweerden Heer Carolus Carton,
geboortig van Pithem 3 Junij 1802, en overleden te
Brugge den 49 September 1 Ff63. 't Gesticht beslaat
het huis van Maarten Lem, oud burgemeester van.
Brugge, dat naderhand herbouwd wierd van de engelsche Jesuiten. Zij waren verplicht de stad te verlaten
op den 28 October 1773; hun huis wierd de hospicen
toegezeid, en men stelde er de meiskes-stèeschole
in; later is 't het post-comptoir, en nadien de doofstomme schole geworden. Dat huis zal in korten tijd
wederom ten gebruike komen van de hospicen, terwijl men bezig is, onder den Eerweerden Heer
Biebuyck, opvolger van canonik Carton, de oude
refuge van ter Doest, later Spaarmaalje, te vergrooten, om verder voor doofstomme schole te dienen.
Spaarmaalje, dat men kwalijk en onverstaanbaar
Spermaille en Spermalie schrijft, is de name van eene
gewezen plaatse van lande en hofstede op Sijsseele,
waar, in 1241, de nonnekens van 't nieuw Jerusalem
te Slijpe kwamen naartoe verhuisd; van de plaatse
behielden zij den name, en brachten hem mèe naar
Brugge, waar zij toekwamen in.1578.
Spaarmaalje, gelijk spaarkant, die den broodkant spaart; mager-zOo, waar men mager kooksel
eet; schamel-weeke, waar men schamele, geen vette,
zoppen en weekt, is een bijname, dien men in 't
fransch zou met pince-maille vertalen, te weten, 'theteekent een die zoo gierig is dat hij op eene maalje
ziet.
Maar wat is dan eene maalje
Eene maalje is dat weerdeloos metalen tuitje,

waarmOe schoenriemen en rijgkoorden voorzien zijn
en scherp gemaakt worden.
Hoe nu de oorspronkelijke plaatse op Sijsseele
den name van Spaarmaalje verdiend heeft en wete
ik niet; moge ondertusschen alles zoo behendig gespaard endc gespijkerd worden ten voordeele van de
doofstommen, dat het straalke 'Wit dat hunne ziel
gespaard bleef niet teenemaal uit en verloren en ga,
dan zal op het nieuw en allernuttigst gesticht zijn
oude name allerbest gepast zijn.
MAANDAG 26. Sint Alexander, Sander, martelaar, 301. Slag te Crecy, waar de Franchen onderlagen, 4346.
D1JSENDAG 27.
WOENSDAG 648. Sint Augustijn, 1 , jaar, bladz.
303, -- Sint Hermes, • die doorluchtige man , zegt
het Roomsch martyro!ogium, • die, eerst gekerkerd
en in hechtenis gesteld, nadien, met `eel anderen
door 't zweerd zijne getuigenissevervuld heeft, onder
den rechter Aurelianus, • 't jaar onzes Heeren 431.
Zijn lichaam wierd, op den 28 Augusti, begraven
in eene van die onderaardschebegraafplaatsen, langst
de Zoutstrate, eenige honderde stappen buiten Roo_
men, en men heel die begraafplaatse nu Sint Hermes
catacombe. De pans Pelagius 11 versierde 't graf van
Sint Hermes luisterlijk, en keizer Karel de Groote
deed de kerke herbouwen die er van gemaakt was.
Zij list recht over hetgermaansch collegie, men moet,
te midden eenen wijngaard, 60 trappen diepe beneden den grond gaan, om er te geraken. 't Was
onder Gregorius IV, 't jaar 829, dat men eerst Sint
Hermes ontgroef, en dat men ondervond hoe wonderlijk in mirakelen God zijnen heiligen martelaar
Wilde maken. De kleenzoon van keizer Karel den
Groote, te weten keizer Lotharis, ontving de reliquien van Sint Hermes van den Paus, tot vergeldinge
over groote diensten die hij de Kerke bewezen had.
Lotharis en gerocht met den heiligen fierter maar
tot in de abdije Ivan Sint Cornelis, hij Aken ; zijn
zoon Lodewijk volbracht zijns vaders heilige begeerte en bracht, op den 6 Oest 860, Sint Hermes
reliquie te Ronsse, in de abdije van Sint Pieter en
Sint Pauwels, die Sint Amand aldaar gesticht hadde.
,t Is wonder hoe de heilige reliquien van Sint Hermes al de gevaren van tijd en ketters, alle vervolgin_
gen en roofzuchtige begeerlykheid tot nu ontkomen
zijn, maar, zegt een klachtschrift
dear staat geschreven
dat heilig is en zal men de honden niet geven.
4

a

't En is nogtans maar sedert den 20 Mei 4802,
met het einde van den besloten tijd, dat Ronssens
heiligdom, buiten gevaar en prachtiger als ooit,
opgehouden heeft van gevlucht en versteken te zijn,
en is blijven rusten te midden de godvruchtigheid
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van de altijd toestroomende bedevaarders en troostbehoeftigen.
Sint Hermes wordt gediend bijzonderlyk tegen
de krankzinnigheid, en, die met die of andere kwalen behebt zijn laat men inschrijven op den Sint
Hermesboek, die in de Sint Hermes kerke te Ronsse
bewaard ligt. Eerst bevat die boek de regels die de
boekbewaarder te onderhouden heeft ; dan de namen
der kranken, infirmorum, en dan de namen der
confraters. Eene novene wordt gedaan voor de kranken ; men liet ze eertijds, onder 't lezen van de Heilig
Geestrnisse, of Missa balnei, en het branden van offerkeersen, negen dagen lang een bad nemen; nu bespaarst men ze enkelijk met Sint Hermes wijwater, en
de priester legt den persoon, dien hij zoo behandelt
en beleest, zijne stole op het hoofd, en geeft hem de
heilige reliquie te kussen. Men ziet nog krammen in
den muur van de kerke om de razenden en bezetenen
te binden, zoo zulks noodig ware geweest, bins t de
belezinge.
Te Gheel had men daartoe eene ziekenkamer die
met traaljenvensters in de kerke gaf.
Men verbeeldde eertijds zinneloosheid, bezetentheid, enz. door eenen gebonden duivel, zoo is 't dat
men Sint Hermes met zulk eenen medemaat pleegt
te schilderen en vooren te stellen, bij voorbeeld in
de vermaarde processie met Sint Hermes' I &el B of
fierter, te Ronsse, op heilige Drievuldigheid zondag.
Immers van dage en is 't maar de papekermesse, zoo
men aldaar nog zegt, als men het mostaardoordtjen
geeft, dat is de vergeldinge voor het uitdragen en
uitzetten van Sint Hermes reliquien, te weten twee
cens voor den celebrant en een cens voor al de andere
bedienden.
Als men inziet hetgene te Gheel en te Ronsse
nog gedaan wordt; dat men eertijds in de abdijen
de doofstommen en de krankzinnigen besteedde;
dat, bij voorbeeld, onze Grave Wijt van Dam pierre.
Jan, zone Willems den doofstomme, ter Doest besteedde, voor zeven gemeten lands gelegen in Zuijenkerke; dat te Damme in 1538, de huisvrouwe van
Lambrecht Veltacker betaald wierd t voor haar
moijte van te wesene bij de stomme ) die ter beevaart
kwamen naar 't heilig kruis van Damme; en dat er
nu nog jaarlijks eene beevaart uit Brngge naar
Damme gaat, met eene verbeeldinge van den doorstommen duivel met, zoo moet men wel bekennen
dat de gestichten voor doofstommen en krankzinnigen
eerst van al in de Kerke hunnen oorsprong namen.
DONDERDAG, 29. Onthoofdinge van Sint Jan
Baptiste, 31.
VRIJDAG, 30.
ZATERDAG, 31.
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UITSTAP IN DE WARANDE
DE PELICAAN

Aan zijnen bek is de Pelicaan te onderscheiden
van alle andere vogelen. Immers, den middenstand
houdende tusschen de zwane en den odevare, van
grootte en van gedaante, heeft hij breed gevinde
voeten, wit-rooswendige pluimen, scherpe vlerken
en eenen bek die wonderlijk geschapen is om hem
en zijne jongen van zijne behoefte, dat is levende
visch, te voorzien. Al boven is die bek plat, t' enden

met eenen haak gewapend, en alonder met een
uitspannend vel omhangen, waarin de Pelicaan wel
twintig pinten water kan behouden en verdragen.
In dien maagachtigen bek vangt de Peli,,aan zijnen
voorraad visch, en vliegt daarmeO zijne jongskens
azen. Gij kunt wel denken, wanneer hij nu zijnen
langen bek op zijne Borst laat hangen, en er, een
voor een, den visch uitlaat, ten behoove zijner jonge
famine die rondom hem troppelen, in zijnen nest, en
dat het vischbloed op zijne witte Borst leekt, dat men
zou zetgen : hij spijst zijn kroost met zijn eigen
vleesch en blood. Dit verschijnsel, van verre bekeken,
hebben de ouden tot een verdichtsel gemaakt, en, zoo
als gaat, den schijn voor waarheid uitgegeven. Aldus
s de Pelicaan van over Duds voor het beeld der
1i
moederlijke liefde genomen. Daar is, ja, een ware
Pelicaan, een schepsel "Gods, en een gefabelde of
verzierde Pelicaan, het schepsel der menschen.
Ondertusschen, buiten den Goddelijken Zaligmaker
alleen, die waarlijk en wezentlijk zijne kinderen met
zijn eigen vleesch en blood spijst, in het allerheiligste
Sacrament des Autaars, en is er zulk been teerbeminnend wezen als die Pelicaan te vinden, zoo
nogtans dat, om de wille van den Gene die heteekend
wordt, het beteekenende zinneheeld, hoe onwaar het
ook zij, in groote weerde en in grooten eerbied
dient gehouden te worden.
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PATER SIX

Op den vijfden September 1797 eischte bet
fransch Directoire executif den eed van haat aan
't koningdom etc., van al de priesters der Republique,
waaronder wijlieden hier in Vlaanderen Coen ook
begrepen waren, en dat op straffe van deportatie naar
de Cayenne, het eiland Rhó of 't eiland Oleron. Die
geweldenarije wierd openbaar gemaakt te Brugge,
op den 9 September naastvolgende, met tien dagen
tijd voor onze priesters, om aan het geeischte te
volkomen, zoo niet, moesten alle godsdienstoefeningen belet en opgeschorst blijven. De acht eremiten
van Sint Augustinus te Rousselaere, waaronder
Pater Six, mitsgaders al de priesters, regulier en
seculier, van de toenmalige dekenije van Rousselaere,
weigerden dien franschen eed, dice Pius VI niet
geoorloofd maar gedoemd hadde. Met den 19 September begon dan de beloken tijd. De Augustinen
van Rousselaere, met Pater Six, bleeven dus ook
voor de fransche macht in ongereedheid en niet
vindelijk, een uitgenomen, te weten Pater Marinus
Doom, die gepakt wierd en op 't eiland Oleron gesteken. Pater Six verstak hem ook, maar hij en at,
in dien bedroefden tijd, algelijk het brood der ledigheid niet, want hij ging verkleed, waar hier, waar
daar, in \Never, in Bakker, in landsman, of anderszi p s, en bediende de heilige Sacramenten. De schure
van Boer Devloo te Rumbeke heeft zes weken land
dien weerden man zijne kerke geweest, alwaar hij
rond middernacht 't aanbiddelijke Sacrificie van de
Misse placht op te dragen, bij dale was zijne schuilplaatse een koninenkot. Hij verbleef ook bij eenen
Van Hee, en bij eenen Van Tone, te Rousselaere,
alwaar hij altemets onder den disch, ja zelfs in de
kave moest kruipen, om te kunnen ontsnappen. En
inderdaad hij ontsnapte, somtijds op eene allerwon
derlijkste maniere, onder andere op eenen keer
aldus : Pater Six hadde op zekeren nacht joist gedit moot te Vanhee's
daan met Misse• te lezen,
gebeurd zijn, als de wacht kwam aanbrengen dat
er gens d'armes op rondo waren. Pater Six was buiten
raad en meer met God bezig als met middels te beramen om seffens te ontvluchten. a Kom Sixke ! ^
zei de vrouwe van 'thuis, — Pater Six en was maar
kleene « 'k zal ik-ik u wegsteken. ) En ze ging
met hem naar boven. Ze gees den man heure slaapkamer, en, in die slaapkamer, heure kleerkasse, zulk
eene zoo als er veel lezers en lezeressen nog wel
gezien hebben en misschien bezitten. Men weet,
die oudewetsche kleerkassen, met zware koppen en
nog zwaardere bonken van voeten, hangen er dikwijIs kleeren op twee diepten, de eene aan de tappen,
in den grond en rondom, de andere aan eerie roe en
Hader de deure; bachten die voorenste reke kleeren,

rokken, mantels en faaljen, verzocht de vrouwe Pater
Six te willen plaatse nemen, hem zeggende Zijt
gerust, zijt gerust, man, 'k zal ik-ik de gens d'armes
rondleen, en 'k zoo ne keer willen zien of ze u gaan
vinden. v En ze deed heure kasse toe. 't Was tijd ook,
want nauwelijks was de vrouwe weer omleege, of de
Bens d'armes waren daar al, en klopten op de deure.
Ge kunt peizen hoe dat ze al verschooten, en door
hunnen schrik den Pater in nog grooter gevaar
brachten, den Pater zeg ik, die kwam zijne vrijheid,
en zijn leven misschien, in de handen van eene
vrouwe te bestellen. • Vrouwe, Pater Six is hier, en,
leveed of dood, wij gaan er hem uithalen!, o Hewel,
antwoordde de vrouwe, haalt er gijl'der hem uit,
en 'k ben zelve curious om dien pater te ziene, die u
de moeite weerd is van er bij nachte te komen achter
zoeken : komt më'e, mijnheers, 'k ga u den wed too gen. e En de vrouwe daarmee naar boven, eerst naar
heure slaapkamer en seffens naar hour kleerkasse.
Kijk ! e zei ze, dat is mijn kleerkasse, ) en ze

greep in de roks en in de mantels, 4 questie zit hij
hier met! D ti Toe, toe ! D zeiden de gees d'armes,
4

Beene arme redens en ze wilden haastig voorder

zijn, 't gene de vrouwe, en Pater Six bezonderlijk,
maar al te stiff en begeerde, t want, D zei Pater Six
naderhand aan den vriend die mij dit geval verteld

heeft, .van al de dagen van mijn leven en hebbe
ik nieer benauwdheid uitgestaan als te Rousselaere,
in die kasse, bezonderlijk als ze opening : ik peisde
pront dat dat wijf mij verraan hadde. D

II
De hoogdag van Cinxen, zesde Junij 1802, was
een blijde dag in Vlaanderland. De kerken gingen
weer open, de priesters kwamen te voorschijn en
de beloken tijd was t'enden. In 't midden van die
vreugd bleeven er nogtans redens genoeg van groote
droefheid ; zooveel schoone kerken waren gedestrueerd, en die er nog stonden waren uitgeplunderd
en van al hunne beste sieraden beroofd ; voor 't gene
dat de kloosters en de abdijen aanging, die Vlaanderen eertijds zoo vereerlijkt en verrijkt hebben, zij
waren ten grooten deele afgebroken, verkocht, in
casernes, in gevangenissen, in fabriken veranderd,
en de inwoonders dier heilige plaatsen en mochten
in hue religicus habijt niet "neer achter strafe gaan.
Zoo ging het ook met Pater Six; spijts zijn eigen
zelven, moest hij zijn habijt, zijn klooster, zijne pro_
fessie voor altijd misschien verlaten, en in de wereld
afgezonderd leven, of wel, als wereldlijke priester,
prochialen dienst aanveerden : 't was 't gene by deed.
Pater Six stelde hem ter beschikkinge van zijne
Hoogweerdigheid Fallot de Beaumont, Bisschop van
Gent, die, mils de afschaffinge van 't bisdom van
Brugge, Oost- en Westvlaanderen, of, zoo men alsdan
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zei, de Departementen van de Schelde en de Leie,
onder zijn geestelijk bestier hadde. Op 1 September
1804, wierd hij coadjutor benoemd te Gits, en, binst
de maand November 1806, ging hij als onderpastor
naar Heule, waar zijn cousin, de weleerweerde Heer
Petrus Franciscus Six Coen ter tijd pastor was. Van
Heule is hij naar Gits wedergekeerd als onderpastor,
in Julij 1813; hij ontving, op 15 Junij 1815, zijne
benaminge van pastor te Moen, en verhuisde van
daer, in de zelve hoedanigheid, naar Desselghem,
op 30 April 1826, welke laatste pastorije hij bediend
heeft tot op 30 Julij 1839.
Pater Six was een man volgens Gods herte, een
priester die hem gansch en heel slachtofferde voor
't geestelijk en tijdelijk welzijn zijner schapen. Hoewel het bier de plaatse niet en is om, in 't lane en
in breede, te spreken van zijne deugden, zoo en kan
ik nogtans niet nalaten van een woordeken te zeggen
over Brie Bingen die meest in hem te bewonderen
zijn, en waarmee hij, zonder twijfel, meest van al
goed gedaen en God behaagd heeft, te weten zijne
overgroote liefde tot den armen,lzijne sermoenen, en
zijne bezorgdheid voor 't onderwijs van de jeugd.
Pater Six, en bezat niets voor zijn eigen zelven ;
't klooster gewoon, leidde hij een arm en boetveerdig
leven ; en al wat hij over hadde, diende .tot onder_
stand van zieken en behoeltigen, van weduwen en
weezen. Eene spreuke van dien achtbaren man zal
dit beter bewijzen als de treffelijkste 1 ofredens : 4 vijf
en dertig jaar Lang # , — zoo zei hij aan eenen vriend,
op 't ende van zijn leven, — ben ik, als wereldlijke
priester, in bedieninge geweest: en, binst geheel
dien tijd, en hebbe ik maar eens, gedurende weer
als veertien dagen, twee honderd franks in kasse
gehad ; die somme hadde ik gespaard, om de onkosten te keeren van eene missie, die ik van zin was
op mijne prochie te doen geven.
Pater Six was een man van hooge geleerdheid
en van uitmuntende welsprekendheid, niet van die
zoo gezeide welsprekendheid die maar in uitgezochte
en hoogdravende woorden en bestaat, maar van die
welsprekendheid die uit 't herte komt en naar 't herte
gnat. Zijne sermoenen, waren altijd grondig en wel
bestudeerd, en daarbij zoo eenvoudig en zoo klaar,
dat ze eenieder, tot den onwetendste toe, gemakkelijk
kon verstaan; de verhevendste waarheden van ons
heilig geloove wiste hij zoo wel en op zulk eene
aantrekkelijke wijze aan 't yolk uit te leggen, dat
men hem van alle kanten en altijd met nieuwen
smack kwam aanhooren. Onvermoeielijk en met
wonder gemak begaafd, preekte hij, gedurende
geheele vastens, dagelijks onder de eerste Misse; was
er fevers jets te doen in 't omliggende, 't zij eene
aanbiddinge, 't zij eene missie of diergelijke plech-

tigheid, Pater Six moest er zijn om 't woord te
voeren, of daar scheen iets te ontbreken, en nu nog,
te Kortrijk, weet men te spreken van de geleerde en
zielroerende sermoenen welke hij daar deed, ten
verzoeke der Arme kamer van die stall.
Daar was iets nogtans dat Pater Six bovenal
scheen ter herten te trekken, en 't was de opvoedinge
en 't onderwijs der jeugd; 1 en is Been wonder, hij
was immers, in vroegere tijden, professor geweest,
en hij wist bij ondervindinge van welke aangelegenheid het is voor de jonkheid van wel opgebracht te
zijn. Ook besteedde hij zijne ledige wren in 't onderwijzen van studenten, die dagelijks, van verre in
,t ronde, bij hem om Jesse kwamen ; niet alleene leerde
hij hun de grondbeginsels van taal- en letterkunde,
maar ook nog het latijn, 't grieksch en verdere wetenschappen, en 't was aldus dat hij hen tot hoogere
studies bereidde. Dit deed hij voornamelijk tijdens
de afschaffinge van 't kleen seminarie van Rousselaere
en van andere bisschoppelijke collegian, eerst door
Keizer Napoleon, in 1813 en 1814, en naderhand
door 't hollandsch bestier, van 4826 tot 1830. Hoe
vele en zijn er nu nog in 't leven niet, misschien
zelfs onder mijne lezers, die tot hoogen stand gekomen zijn, en, naast God en hunne ouders, alles aan
Pater Six te danken hebben. Binst dat die fraaie man
als onderpastor te Heule stond, was een zijner liefste
en bekwaamste ieerlingen Leo Raimundus De Neckere,

van Wevelghem, die zijne studies voltrok in 't kleen
seminarie te Rousselaere, naderhand, op 18 Octo-

ber 1822, de priesterlijke wijdinge ontving, en, nau
welijks dertig jaar oud zijnde, te weten, op 24 Junij
4830, bisschop gewijd wierd van Nieuw-Orleans, in
America, waar hij overload op 4 September 1833.

EENE TOUBAKHISTORIE

D

Pee en had nog nooit gevoeld tot nu hoe hij

alles wat hij verlatende was beminde. Tot Borten
toe was hem de liefste mensch van de wereld geworden, nu dat hij weg was; op Tree, waar hij nog
van gesproken had met dien onbekenden vriend, die
hem geraan had haar jets bekend te makes, op Tree
en Borst hij niet peizen, en groot was zijne verwonderinge dat het hem toch , zoo deerde van haar. En dat
Boren versterkte en vermeerderde, na mate hem bekend wierd wat slach van vrouwliOn een arm soldaat
al tegenkomt in het soldaten leven. Ja, 't mag gezeid
zijn en 't is waar, naast God, het gedacht van Tree's

ronde en gezonde deugdzaamheid kwam al dikwijls
Pee te bate, bij den troop en onder de gevaren, om

den bekorenden vijand uit den weg te slaan en op
de vlucht te drijven: dat is de waarheid.
Maar 'k zou 't eene voor 't ander vertellen.
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Zoo vreemd als het Pee was bij den troop, in
zijne soldatenkleeren en onder de wapens, zonder
zijnen thuis-en-tonzen, zoo vreemd scheen het ook
zijnen grootvader, zijnen brooder en zijne vrouwe te
wege, zonder hem.
Grootvader zuchtte van 's morgens tot 's avonds,
Tree zocht zooveel als zit) maar en kon den ouden
man in 't cas te zetten, zoo men zegt, en bij hem
zijnen kleenzoon te vervangen. Op hem peisde zij
ook dikwijls en dikwijls herpeisde zij, maar telkens
dat ze op hem peisde, ze bad er ook vooren, en van
nu voortaan, al en moist ze 't bijkans zelve niet, en
was heur leven maar werken en bidden meer, en
bezig zijn, om alles te hoope en in order te houden
dat het huis aanging. In heur eigen gedacht en bij
den priester die heur Ilene doorschouwde en bad ze
bijkans niet, onze-vaders en weest-gegroets bidden
dat ze ervan te vreden was en kost ze niet, maar ze
bad nogtans en ze verzuchtte, en ze peisde en ze
herpeisde, en heur peizen was volgens God. Inderdaad, zonder het te weten of te durven gelooveri,
leefde Tree beter en hooger als veel andere, die hun
zeer vele laten voorenstaan, van ingebeelde ootmoe.
digheid en bekwaamheid tot het bidden. Tree liet
Berten nu gerust. Ook Berten was seders het afreizen
zijns broedel s al met eenen keer zijn werken
geschoten : zegge geschoten, want 't en was maar
eene scheute, gelijk aan de scheute van eenen pijl,
die hoe Langer hoe trager opgaat, en dan eindelinge
eenen keer zwankelend ommekeert, en even zoo
zeere omleege komt als hij zeere omhooge gegaan
was.
In Berten en was er been werken te krijgen.
En de prijzen van zijne leegheid kwamen te
deelen ook, zoo gij gaat hooren.
Al den anderen leant van de prochie lag het
kasteel van den baron, dien wij hebben zien naar de
lounge rijden met zijnen zone Alfred, en, ge moot
weten, die baron was een van de bezonderste grondeigenaars van geheel 't omliggende.
Heintje pachtede ook aan den baron, en was gewend zelve zijnen pacht te gaan dragon, altijd met
den valdag, maar van dozen fare, met dien voorval
van dat opgaan, was 't drie weken nadien, eer het
hem te binnen kwam. Of het nu uit eerlijke schaamte
was van alzoo drie weken achter stier te zijn, of
te wel of grootvader daar niet meer in en vond
om zelve te gaan, 't is toch genoeg en zoovele dat
Heintje, op eenen zekeren noene, zijn hoofd buiten
de achterdeure van zijn huizeken stak, en riep
4 Berten! •
Ja, grootvader ! • riep Berten, van op den
deelte, daar hij zat.
Berten, kom-je? •

• Brandt het de! • zei Berten, maar hij kwam
toch, op een ende.
« Hoort, Berten, • zei Heintje, 'k en weet niet,
maar wij hebben vergeten onzen pacht te gaan betalen, jongen, en, met dat ik niet al te best de brooder
en ben vandage, ge moest gij loopen, Berten, dat
wij daarvan g-erust zijn. •
• Ikke ! • zei Berten, 'k zou wel weten ! Waar
om en ga-je, ver... 't een of 't ander, zelve niet?
Ile zeg u, omdat ik niet al te best en ben, •
hernam grootvader.
• Hoort een keer hier, Berten, toogt een keer
dat gij een brave jongen zijt, en zijt een keer zoo
Pee plag te zijn, fraai ! Zie... • En hij ging in de glazen kasse, r hier heb-je vijf briefkes van twintig
frank, een van vijftig, maakt honderd vijftig, en nog
vijftien frank daarbij, in gelde, dat maakt honderd
en vijf-end-zestig frank, doet 't niet ? a
«Ja-het zei Berten, zonder hem ooit de moeite
te geven van te tellen of te peizen of het zoo was of
niet.
• Hewel, 'k zal 't al te hoope in dit lijnwaden
zakske doen, zie-je 't, Berten, daar, en ge gaat er gij
met naar mijnheer den barons, en ge geeft het gij
hem, met grootvaders complimenten, en hij zal u een
briefke maken, steekt het in uwen zak, en, als gij
weere komt, ge krijgt toen een zondag-oordtjen, he'-je
't gehoord.
Of 't om 't oordtje was, of te wel om grootvader
te voldoen, 'k en wete 't niet, maar Berten stak zijne
hand uit, en hij nam het geld. • Of hij dan maar
huis en is ! • zei Berten, en hij Wilde voort.
Jamaar, eerst een andere broek aan doen, en
uwen besten kiel • , zei grootvader, « en, men gaat
toch met eon's kloefen geenen baron gaan spreken ! •
Berten zat allicht in den aangeduiden tenue, en,
met eenen laatsten goeden trek aan de leeren snoeren van zijnen schoe, en zijnen opgekeerde broek er
weer over, was hij gereed en reisveerdig.
• Daar! » zei Berten en hij was voort.
• Ge moot het zaksken wel in uwe hand houen ! •
riep grootvader nog achter hem.
Berten en bleef niet staan om te luisteren of om
te antwoorden, maar hij liep, tusschen de boomen van
den boogaard, het hofgat uit, al klutteren met zijne
vijffrangenaars en zijne briefkes, die min leven hielden en meer weerd waren.
• 'k En hebbe nog nooit zooveel kleen geld gehad als al mijn groot gewisseld was ! • peisde Berten
bij zijn eigen. Zouden 't al van die blinkers zijn,
met den nieu'wen kenning erop, en zijnen zilveren
baard ? 'kWist wonder ! Maar, grootvader moest een
keer staan kijken achter mij ! Neen, 'k zal wachten,
tot over de piete, daar in de waterstrate, aan die ou-
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de kopwulge, tusschen de tronken, in 't slaghout.
I Zoo zie, hier en ziet er mij Beene levende
ziele! . en hij droei het toegevrongen zaksken los,
keek er in, nederwaards tusschen zijne handen, en,
als hij ze blinken zag, hij deed het weerom toe, en
hij loeg omlooge naar de lucht, of waar't ne zot. Dan
foot hij ze voorzichtjes uit, in zijnen kiel, het beurzeken achterwaards ophoudende : ) Een, twee, drie
peerdoogen! • zeide hij, a en dat is een nieuwe daar,
die blinker; en op dien marten staan ze met drien,
een mannemensch, een vrouwskerel en nog een
vrouwskerel; en dat is een oude gediende Napoleonist, ) zeid hij, als hij 't laatste vijtirankstik ommekeerde, en er bijkans geen hoofd meer op en
vond. • En hoe dat die leelijke Guile papierkes toch
zoo vele weerd kunnen zijn ! ) zeide hij verder, als
hij een van de bankbriefkes voorzichtig, voorzichtig open geplooid had. Kijkt ! En drone! En letters, en
cifers en aardige dingen dat er daar al op staan! En
ze zijn al twee kanten geprent, of 't is dat ze deure
prenten van dinnigheid! Foei, die leelijke jongens,
zonder hemde aan, waarom moeten die puideinoedernaakten daar nog op staan? Kijk! En, ge ziet er
klaar de lucht deure ! » zei Berten, en hij hield het
briefke voor zijn aenzichte, en hij blies er naar dat
het uit zijn hand vloog en zachtjes in zijnen school
viel. • En dat dat nu twintig frank doet ! Laat een
keer zien : is twintig, is veertig, is 't zestig, is tachentig, is honderd; vijf keeren twintig is honderd, en
dat blauw daar toen? Kijken ! Dat doet er vijftig: is
honderd vijftig frank, en vijve, is vijf-en-vijftig, en
vijve is 't zestig, 't zestig, 't zestig, en nog ne keer
vijve is vijf-end-zestig , is honderd vijf-end-zestig
frank ! Legt ze mij daar! En dat al voor dien baron,
die zwemt in 't geld. En hij en weet er niet vat mee
doen ! 't Ware al veel beter bracht hij mij altemets
zulk een beurzeken als ik hem..... ware 'ta! veel beter ! Ik, die zoo vele moete werken, en hij die nooit
geen stroo van de eerde en raapt, en den kost heeft
voor 't gapen. Honderd-vijf-end-zestig frank ! Zestienen-halven hebbe ik ne keer, bij malkander gehad,
tegen te kermesse, 't is waar, maar hoe lang had ik
er aan gespaard ! Ah die ()peters van die barons !
En wie heeft er dat geld verdiend ? Is 't ik of is 't hij ?
En wie maakt er van den man mee, en wie rijdt er
die schoone peerden mee kapot, en wie smijt het voor
de honden hul'der neuze? Is 't ik of is 't hij? Of is
't zijn schoone zeune daar, die peist dat hij 't al is,
omdat hij jonkher heel, en ik Berten, en omdat hij
e paar m'staskes draagt onder zijn neuze, en uit ne
I sagaar D smoort. Da's allemaal niet meer recht !
'tEn kan niet zijn. Ik, daar moeten vooren zweeten,
en moeten hooren heele dagen : « Berten! alhier,
en : g seffens ! i aldaar, en : « haast u ! alginder !
•
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Neen, 'k en kan 't niet meer herden of verdragen, en
'k ga daar mijn katte van spreken. Hoe! hebben is
Maar dat hij 't ne keer hoorde, of
hebben, en
dat grootvader erop kwame !....
da 't eentwie
krijgen is de kunste ..... en 'k ga der waarachtig mee
rechte naar Rijsel! 'k Leve gelijk in Vrankrijk. Daar
gaan do lieden vooren omme : al is 't dat ik geen
fransch en kan, dat spreekt alle talen, zie, en dat
verstaat iedereen, doet 't niet? ) En hij klutterde de
drij zilveren schijven hard tegen een,... Maar, st!
Wat how e ik daar? Dat het grootvader ne keer ware...
Achter komen? ik Fa te schepe naar 't Verreland,
waar ze geld winnen gelijk hoof, koope land en zand,
en ik ben rijke. Dan zulje ze wel omkijken, Mietje
of Treseken of Coiseken, maar 't zal zijn van beuter
bij den visch ! .... ,. i 't Manneke,
't dikzakske •
en kent geen arme yolk met kloefen aan ! Foei! Honderd, en..... hoevele was 't ? ..... Honderd vijf-endzestig frank ! .... Daar komt iemand ! Zou 't grootvader wel geware ge ? Zoude hij wel ! Allez! Gaat
hij ? Allez ! Klakke opgeraapt, die gevallen was,
't beuzeke tot een bolleke gevrongen, dat in de vuist
kon, en in 't zak gesteken, « Allez! , zei Berten, voor
de derde maal, en het oude blip beginnend treurspel,
waar Sint Jacob van spreekt, als hij zest dat God geen
bekoorder en is, maar de begeerlijkheid, was gespeeld, en dat in min seconded als ik minuten noodig
gehad hebbe om dat al op het papier te zetten.
't Geld was weg met Berten.
4
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De noenstond was uit, 't Wierd avond, en die
niet te huis en li‘Iarn was Berten. Heintje was eerst
ontevreden, omdat Berten zoo Lange weg zat; dan
wierd het verlegen en ongerust, over den jongen;
eindelijk begon het op zijn geld, en op den pacht te
peizen, het keek buiten, 't kwam weer in huis
Maar Tree, waar mag hij blijven trutselen? 't Kan
wat vooren gevallen zijn ? Dat Pee hier nu nog ware !
Nu! mijn verstand staat crop stow! Die jongen, die
jongen ! 't Is bij den zevenen! .
• Wil ik achter gaan en zien waar dat hij zit,
grootvader, zei Tree. a 'kZal naar den barons gaan,
is hij daar bij den knecht, 't en is niet, en zit hij in
't blauwhuis ik zal er hem uitkotteren : 'k ben seffens
weere, grootvader!
Hewel, kind, zei grootvader, «gaat, in Gods
names ) ! Heintje en bleef wel niet geerne alleene,
maar toch, om uit de onzekerheid te zijn, 't had alles
gedaan.
Tree schipte heur kloefen in eenen hook, sprong
in heur Schoen, zette een schoone mutse op, sloeg
heuren mantel om, en liep zeere voort.
4
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Ze draafde, meer als dat zij 'n ging, en, in eenen
asern, recht naar 't kasteel toe. Als ze daar kwam ze
trok aan de belle.
• Is Berten bier met ? vroeg ze aan den livreiknecht, die vooren kwam.
• Berten ! Wat voor Berten ?
Berton van grootvaders!
« Berten van grootvaders! \Vat weet ik-ik ?
Berten van Heintje Meersmans, heeft hij den
pacht niet gebracht, van de achternoene ?
'k En wete ik van niets! hernam de knecht,
maar 'k zal 't gaan vragen boven ! Korn binnen en
zet u daar wat.
Tree kwam binnen, 't is te zeggen binnen de
deure, en tot in den gang, en de knecht sweet zijne
schorte of en liep Haar bo'ven.
De baron is op reize , zei de knecht als hij
weère kwam, en mijnheer Alfred en weet van niets,
maar hij zal zoo seffens zelve gaan komen.
't Was nog nen keer te wa'chten, en, al is 't dat
Tree niet te mijde en was bij y olk van heur soorte,
toch z'en was niet gildig op heur gemak meer, als ze
peisde: 'k Moet tegen den jongen heere van 't kasteel gaan spreken. Hadde 't nog zijn papa geweest,
die niet t'huis en was ! 'tGedacht van grootvader uit
zijne ongerustheid te helpen en van misschien iets
wegens Berten te vernemen deed Tree verstouten, ze
sloeg heur kappe op heur hoofd en ze Ham heuren
schik, zoo zij best kost en wist, om tegen den jongen
hoer baron te spreken, dien zij niet en kende.
4
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JAMMER

Bruintje, jongen, • zei notaris V. D. tegen een boerken, 'k ben content van u te zien,
g'hebt op wandel geweest ?
• Ja-ik, Mijnheer, een boor heeft weinig ruste,
't is van 's nuchtens tot 's avonds op 't land en aan de
beesten, en, als er een uurken overschiet, moet men
jong goed Caen zoeken, om de stallen te vervullen

rt Is jammer Bruintje!
• Om te zeggen, 't is jammer, dat en is percis niet
jammer, mijnheer, weet-je gij wat dat er jammer is?)
't Gebeuren eel dingen die jammer zijn, bij
voorbeeld, van den jare hebt gij eenen alderschoonsten oest, maar 'k heb gezien dat hij door wind en
regen ten gronde ligt : dat is jammer, doet 't niet
« Jammer, zoo gij wilt, Mijnheer, maar dat
heeft nog ne goo kant : kronzrne stoppels maken reehte
4
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boeren.

Maar, wat is er toen jammer, Bruintje?
'k Zal 't u gaan zeggen, Mijnheer, wat dat er
jammer is, en 'k wildedat het die stele boerinne ook
4

hoorde : 't Is jammer als er een brave vrouwe

want 't

z,ijnder niet vele.

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
iMoeder, geeft mij de benedictie, 'k ga voort 0
zei een dief lit Turkijen in Westvlaanderen. • God
zegene en God beware u! « zei 't wijveke, « en hij
verleene u donker were en hoogen wind !
Al dat te • waar is laat het liggen,
Al dat te warm is laat het vallen.
Die geen Biers en heeft
Broedt op het nest.
Appeltje smaakt gemeenelijk booms
Wat men niet en bezuurt
Dat en bezoet men niet

I "Wel

D

want 't is toch al van den koeistal dat't komen moet.

g Zoo, Bruintje 'k versta dat gij op koop uit
geweest zijt, hoe is 't, hebt gij iets opgedaan? »
• Mijnheer, 't is een aardige tijd, elk houdt dat
hij heeft. 't En zij dat 't Net is en weg moet, maar jonge
beesten inkoopen is stijf moeilijk; kijkt, daar op die
hofsteè heb ik geld geboden voor twee runders, dat
een schande is, maar de boerinne Wilde nog meer
hebben, en 'k ben er op weg gegaan.
Maar, Bruintje, hadt gij den hoer gesproken,
hij heeft toch zoo vele te zeggen als zijn wijf!
• 't Is altemale waar, en 't spijt mij, want, als
ik moet zeggen, 'ken heb het ander steak van de mariage niet gezien! »

Gij jonge dwazen,
Meent dat de ouden razen,
Maar de ouden hebben meer vergeten
Als dat de jongen weten.

Daar was nooit vrijheid dier verkocht
Of was nog veel meer weerd.

Woorden zijn goed
Maar de anden leggen de eiers.

Hoe edelder hen
Hoe buigzamer pals.

4

't Is al een goed spreken
Dat een goed zwijgen beteren zal.

Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 40

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

SEPTEMBER. l e jaar, bladz. 305.
ZONDAG, 1. Deus in adjutorium, twaalfste Zondag
na Cinxen. 't Evangelie, van den goeden Samaritaan,
staat 4 e jaar bladz. 287. Jerusalem, de stad des
vredens, ligt boven; Jericho, de stad des balsems,
ligt beneden den middelandschen zeespegel, en die
de hooge vreedzame en sterke stad Gods verlaat om
achter wereldschen balsem en troost te zoeken, daalt
neder, en valt allicht in de handen der roovers. Het
oude priesterdom en het oude levitendom is voorbij
gegaan, zij en konden den gevallen mensch niet
weer helpen ; Christus de opperpriester, en het
nieuwe priesterdom, gekozen onder de vijanden der
Joden, Samaritanen en heidenen, dragen nu de gaven
Gods, de heilige Sacramenten, de olie der zalvinge,
en den wijn der versterkinge, gelijk de reizende
Joden alsdan plachten te dragen, en zoo waarschij-

31 AUGUST' 1867

nelijk de Apostelen ook droegen en altijd in gereedheid hadden. De herberge Tangs den weg naar 't
hooge Jerusalem gelegen is de heilige Kerke, waar
de opperpriester zijnen stadhouder Petrus genoeg
ter hand gesteld heeft om alle kranken en troostbehoeftigen te bezorgen, tot dat hij zelve terugkomt,
en kranken en krankendienaars, priesters en geloovigen den verdienden loon betaalt. — Sint Gillis,
leest het 4 e jaar, bladz. 312. — Openinge van de
Universiteit te Leuven .1426 — Louis XIV, koning van
Vrankrijk, stierf te Parijs, op 1 September 1715.
't Is wonder hoe dat 't petal veertien in nauw verband
staat met dien Prince : Hij was de veertienste koning
van Vrankrijk die den name droeg van Louis, en 't
is hierom dat hij Louis XIV, 't is te zeggen Louis de
veertienste, geheeten wordt ; hij wierd koning van
Vrankrijk, op veertiensten Mci 1643, en stierf in
1715, oud 77 jaar, na 72 jaar de kroone gedregen
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te hebben. Nu, als men de vier cifers van elkeen
der twee jaargetallen 1643 en 1715 te samen voegt,
vindt men veertien voor ieder jaargetal; Louis XIV
was 77 jaar oud als hij stierf, en die twee cifers,
bijeen gevoegd, waken nog een keer veertien uit;
hij hadde 72 jaar geregeerd, en als men 7 door 2 vermenigvuldigt, komt men wederom uit op veertien.
MAANDAG, 2.
DUSENDAG, 3. Sint Remade, bisschop van
Maastricht, stichter van de abdijen te Salignac, te
Cugnon, te Malmedy en te Stavelot. Hij stierf te
Stavelot 't jaar 674. — Christoffel Colombo vaart den
eersten keer of en op zoek naar de nieuwe wereld
en 'tverreland van America, 1492.
WOENSDAG, 4. Sinte Rosalia Sinibaldi, maagd,
1160. a Te Palermo, » zegt het roomsch martyrologium
a is 't de geboorte- of sterfdag van Sinte Rosalia, de
Palermitaansche maagd, uit den koninklijken bloede
van keizer Karel den groote, die, om de liefde Jesu
Christi, heurs vaders hof en vorstendom verliet, en
alleen, in bergen en kroften, een hemelsch leven
leefde. A Sinte Rosalia heeft hierin de wereld, haar
eigen zelven en de andere heiligen overtroffen, dat
zij onbekend en ongezien haer deugdzaam* leven
geleefd heeft, en dat zij maar bij mirakel, in de jaren
4625, tijdens de peste van Palermo, bekend en vereerd geworden en is. Het vinden van heur lichaam
trof, door Gods toedoen, te samen met de wonderlijke zelfverloocheninge der paters Jesuiten, die,
van 1624 tot 4630 te Palermo lien van hunne medebroeders, als liefdemartelaars, door de peste zagen
wegrukken. Te samen, met Sinte Rosalia, die zij
deden verheffen, te velde getrokken tegen de ziekte,
zijn de paters sedert dien met haar bevriend gebleven, en er zijn weinig Jesuitenkerken of kloosters
waar de heilige met hare roozenkroone niet te zien
en is, als of ze eene heilige van 't order ware. Te
Brugge staat zij in den wonderlijken communiebank
die de gewezen Jesuitenkerke versiert, neffens Sint
Ignatius, Sint Franciscus Xaverius, en Sinte Ursula.
'1 Is bekend dat Pater Poirters S. J., eenen book
maakte van 222 bladzijden, haar ter eeren, te weten
Het leven van de heilige maagd Rosalia, patroonesse
tegen de peste, beschreven door -een priester der
Societeit Jesu, verlicht met beelden en met poesie.
Antwerpen bij Cornelis Woons, 4658. Aan die verschillige heur pestpatroonschap,
en het bovengemelde werksken van Pater Poirters,
zal het wel te wijten zijn dat er zooveel vrouwelieden
in Vlaanderen den schoonen name dragon van de
palermitaansche heilige.
Te Palermo in Sicilien is de kathedrale Sinte
Rosalie toegewijd, daar heeft zij eenen autaar en
eene rijve van Tauter zilver, de rijve alleene weegt

4298 Siciliaansche ponden, en men viert jaarlijks
heuren feestdag van den H tot den 15 Julij, wanneer
heur beeld op eenen triomphewagen gevoerd wordt,
waaraan niet min als twintig paar ossen gespannen
zijn.
Op Monte pelegrino, den vermaarden wéerga
van Gibraltar, waarop Hamilcar Barcas drie jaar
Tang de Romeinen van hem afsloeg, ligt de krochte
en bedevaart van Sinte Rosalia; men klimt er naartoe Tangs eenen weg-en-weOr slingerenden, onder en
boven de rotsen kruipenden trap, geheeten la seala.
Als men, per ezel, eindelijk tot bijkans boven gekomen is, ziet men het rotscapelleken, en daarin het
marbelen beeld met gouden kleed en roode roozenkroone van de vermaarde heilige ; het opschrift dat
zij zelve in de roue gekapt heeft, loon zij op den berg
Quisquina woonde, is als volgt : EGO ROSALIA SINI BALDI QVISQVINIE ET ROSARVM DOMINI FILIA, AMORE
DOMINI MEI RSV CHRISTI IN HOC ANTRO HABITARE

Dat is : Ik, Rosalia, dochter van den Heere
van Quisquina en Rosarum, hebbe, om de liefde
mijns meesters Jesu Christi, in doze krochte besloten
to woven. De name Rosalia zal waarschijnelijk van
hours vaders heerlijkheid Rosarum of ter-Roozen
afkomstig zijn en ter zelver tijd reden geven waarom
Sinte Rosalie met roozen gekroond verbeeld wordt.
De legende zegt, als ze bad, dat de Engelen haar de
woorden uit den mond ontvongen, en, onder de gedaante van roozen, tot kroonen vlochten; prachtiger
poesis en kenne ik niet, en het roozenkrans- of roozenhoedgebed heeft van eene zulkdanige dichterlijke
aanschouwing ook zijnen name gekregen.
Carlo Maratti's plate bl. 316 en 317 en zal nu
wel geenen breederen uitleg weer vandoen hebben.
DONDERDAG, 5. Sint Berlin. — De engelschen
stormen Malta, in 't jaar duist, zoo men zegt, dat is
4800.
VRIJDAG, 6. Dendermonde of Dèrmonde door
den Zwijger gepakt, 4572.
ZATERDAG, 7. Onzer Lieve Vrouwen Geboorte
avond.
DECREVI.

PATER SIX

iII
In 1834, ten tijde dat Pater Six pastor was to
Desselghem, wierd 't order der Eremiten van Sint
Augustinus in ons land hersteld, door Pater Franciscus
van der Mensbrugghe, pater der Augustinenkerke,
te Gent, Welke sedert 't jaar 1802, de prochiekerke
van Sint Stephanus geworden was. Pater van der
Mensbrugghe was geboren to Geeraartsbergen op den
18 October 1770; hij sprak zijne plechtige geloften
nit in 't order der Augustinen, op den 24 Augusti
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1795, wierd priester gewijd te Keulen, op den 19
September van 't zelve jaar, en, door de fransche
Republique, uit 't klooster van Gent gejaagd, op den
3 November 1796. In 1803, ontving hij zijne benaminge als onderpastor van Sint Stevenskerke, en, op
den 8 Septemher 1810, volgde hij Pater Carolus
Volbracht op, in de hoedanigheid van pastor van de
zelve kerke. Nadat de revolutie van 't jaar 30 voile
vrijheid aan de religieusen gegeven hadde om weerom
bijeen te komen, begon Pater van der Mensbrugghe
neerstig te peizen op 't herstellen van zijn order, en
namentlijk van 't klooster te Gent, 't eenigste dat de
Paters Augustinen overgebleven was van de twee-entwintig couventen, welke zij, voor de Fransche
revolutie, in ons land bezaten. Op den 5 Mei 1834,
feestdag der hekeeringe van Sint Augustinus, trok
Pater van der Mensbrugghe nog eens 't religieus
habijt aan, vernieuwde zijne beloften, en, wierd, den
volgenden dag, eerste Prior gekozen van 't herstelde
couvent. Die treffelijke man en behield niet hinge die
weerdigheid, die hij zoo wel verdiend hadde; eene
geraaktheid overviel hem in den biechtstoel, en hij
stierf op den 20 September van 't zelve jaar 1834.
Pater van der Mensbrugghe kreeg voor opvolger
in hoedanigheid van pastor en Prior, eenen ouden
confrater van Pater Six, te weten den hooggeleerden
Pater Augnstinus Naudts, gewezen professor en
prefect der studien in 't collegie der Augustinen te
Rousselaere. In 't begin dozer eeuwe was Pater
Naudts, door den E. P. Provinciaal Johannes van de
Winckel, gezonden geweest naar Amsterdam, om er
eene pastorije der hollandsche missie te bedienen;
do Provinciaal in 1811 overleden zijnde, wierd hij,
van wege den Generaal van 't order, als Cemrnissaris
aangesteld over de paters die in Belgenland en
Holland overgebleven waren, en, in 1834, zoo als ik
gezeid hebbe, kreeg hij zijne benaminge als pastor
van Sint Stevenskerke en tweede Prior van 't kiooster
van Gent. In 1839 vroeg Pater Naudts zijn ontslag,
om de wille van zijne hooge jaren, en ging zijne
dagen eindigen te Utrecht, nadat hij "t convent, dat
in 1838 door den brand verwoest wierd, grootendeels
hadde hersteld; hij overleed te Utrecht, op den 1
September 1844, in den ouderdom van 83 jaar, "t
acht-en-vijftigste zijner professie, en 't zeven-en-vijftigste na zijne priesterlijke wijdinge.
Sedert de herstellinge van zijn order, en
wenschte Pater Six niet beters als er in te mogen
wederkeeren, en in "t habijt van Sint Angustinus te
sterven. Van zijnen kant, Pater Naudts, die torn Prior
was en ten allen tijde Pater Six eene bezondere
genegentheid getoogd hadde, en hield niet op van
hem aan te wakkeren om zijne pastorije of te dan ken
en naar Gent te komen. 't Kostte Pater Six vele oni
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zijne beminde prochianen te verlaten; eventwel hij
deed het, en, op 20 Julij 1839, gaf hij zijn eervol
ontslag van de pastorije van Desselghem, in harden
zijner Hoogweerdigheid Franciscus-Renatus Bottssen, Bisschop van Brugge.
Als Pater Six in 't klooster van Gent toekwani,
was hij omtrent de (38 jaar oud, en al meer als 43
jaar priester. Zonder te rekenen 't gene hij gedaan en
geleden hadde binst de fransche revolutie, — en God
alleene weet wat die man alsdan heeft uitgezien, —
hadde Pater Six vijf-en-dertig voile jaren deftig
gevrocht in den wijngaard des Heeren. Ongetwijfeld
hadde hij recht om to rusten, de tijd van rusten
eventwel en was voor hem nog niet gekomen. Hoogst
ervaren in de kerkelijke wetenschappen en daarbij
van groote ondervindinge, wierd Pater Six als
professor aangesteld van Godsgeleerdheid, welk gewichtig ambt hij twintig jaar onvermoeid bediende.
Al zijne lessen, even als zijne sermoenen, waren
diepgrondig, en te gelijker tijd klaar en gemakkelijk
om volgen ; hij bezat immers de zeldzarne kunste van
de verlievenste en verholenste vraagstukken verstaanbaar en aantrekkelijk te inaken. Dit getuigen
eenpariglijk zijne leerlingen, niet alleene de paters
van zijn order, maar ook de Preèkheeren, die in
't begin zijne lessen kwamen bijwonen. Al wie Pater
Six de Godsgeleerdheid heeft hooren uitleggen, en
kan met geenen lof genoeg spreken van zijne diepe
kennissen, van zijne ervarentheid, van zijnen ijver,
en bovenal van de vaderlijke liefde die hij zijne
studenten toedroeg.
In 4859, moest Pater Six zijne lessen staken,
niet dat hem de mood of 't geestvermogen ontbrak,
maar hij was 88 jaar oud, en 't ender nit versleten.
IN leefde nog acht jaar order zijne broeders, biecht
hoorende en een iegelijk stichtende door zijne
heilige en minzame conversatie; en als hij nu bijkans
acht-en-twintig jaar in 't klooster van Gent « met lof
ende prijs » — zoo leest men van Thomas a Kempis,
— en de met een ;root zielprofijtzijner medegezellen
hadde overgebracht, is hij van den Heere geroepen
tot den berg der eeuwigheid, tot den welken hij zoo

dikmaal was haliende, ende, de zalige ziele verlaten
hebbende het krank garden vat des lichaams, is tot
de eeuwige tabernakelen verhuisd, om God in der
eeuwigheid te genieten ), .
Pater Six ontsliep in den Heere, on den I Augusti 1807, in den gezegenden ouderdom, van 9;1
jaar, 7 maenden en 12 dagen ; "t was 73 jaar geleden
dat hij zijne beloften uitsprak te Rousselaere, en 71
dat hij te Mechelen voor de eerste maal Misse deed.
Va2rwel dan, wandelaar, die, op de droeve wegen
Des tranendals, het Kruis des Heeren heft gedregen,
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Vaarwel, die 't sterven niet en vreesdet onverwacht,
Maar, zoo gij sterven woudt te lever hebt getracht;
Vaarwel : gij zaagl ors land in slavenhanden treuren,
Depriesters balling zijn, 't gordijn des tempels scheuren,
Gij zaagt, gij hooptet, en ge ontzeidt den arbeid niet....
Dc vrijheid kwam w6erom, en, eer ze henen vliedt,
Stern c,r ij met voile maat van dienst en treflijkheden:
Weze a de toekomst loon van 't glorierijk verleden

WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE

Door de zorge van de tilde van Sint Thomas
en Sint Lucas, mitsgaders het genootschap van oudheidskundigen te Brugge, is er op de Halle te Brugge, van 25 Augusti tot 25 September, eene allerschoonste verzameling te zien van oud-nederlandsche
schilderijen en andere oudheden. 't Is onder die
oudheden dat ik, mecrmaals wandelende, bier en
daar cone aantcekeninge op mijnen katalogus gemaakt hebbe, om rond den Heerd ervan te kunnen
kennis geven.
Zoo de eerste numero waar ik een kruisken bij
gezet hebbe is
N. 112
Moulage en ma,stic du? ci, de la ,:tatue de Notre
Danz,' deFoy, pies de Dinant. l'Oriyinal est du I 6e
siècle.
M. Boeteman-Jans s ens. Bruges.

Dat is, voor die seen franch en verstaa t: den
afgietsel van het beeldeken van Ooze Lieve Vrouwe
van Foy, bij Dinant, welk Lieve-Vrouwbeeldeken
eerst zou gemaakt zijn binst de jaren 1500. Het afgietsel behoort Mijnheer Boetetnan-Janssens.
Dat is al 'gene op den katalogus te vinden staat,
maar daatenboven is het weerd te weten dat, op
eene ure gaans van Dinant, op de Maas, in 't bisdom
van Natnen, de baron de Celles eertijds eene hofstee liggen hadde,/a Cence of 11Ptairie de Foy, dat is:
het hot van Foy. Op die hofstOe dan van Foy stond
er eene eeke van acht voeten dikke in de deurmate,
op welke eeke een zeker schipper, met name J. de
Limoire, gadinge kreeg om ze te koopen, te laten
vellen, en er een schip van le timmeren. Als de koop
nu toegeslegen was, 16 Julij 1609, en de eeke geveld, zoo wierd de koopman geware dat het hour
rieschalde was, en teenemaal onbekwaam, 't en zij
om in brandhout geslegen te zijn. Men ging dan den
ouden boom korten en klieven. Maar wat komt men
tegen in 't lierte van de eeke of 't is een wit-aarden
bruingeboend Lieve-Vrouwbeeldeken, van gewillig
eenen halven voet land, onder eene verroeste roosteringe, met wat steenbrokken en een dutsken hair.

Op het roepen van die den boom aan Iklieven was,
komt de maarte toegeloopen, en ze neemt en steekt
bet Lieve-Vrouwken op heure kamer. Het duurde
eene weke of zesse eer dit aan de ooren van den
baron kwam, den eigenaar van de hofstOe, waar die
eekegeveld en verkocht lag, maar, van zoohaast als
hij 't Leval vernam hij en had Beene ruste of geen
geduur meer, hij moest het beeldeken hebben, en
hij deed het in eene andere eeke zetten, daar naast
bij, met de roosteringe ervooren, zoo het eerst van
al bevonden was geweest. Daar wierden wondere
genezingen te gebeuren voor het beeldeken, men
kwam van verre en bij, en 'thout van die oude eeke
wierd gebruikt om nog Lieve-Vrouwbeeldekens
ervan te snijden, gelijk aan het eerste, tot dat er, op
een zekeren keer twee roedtjes van de ijzeren roosteringe weg gerochten, en dat baron de Celles begon
te vreezen dat ze het beeldeken ook mochten komen
halen hebben. Hid ram het dan ten zijnen huize en
deed, op de plaatse waar de eeke gestaan badde, een
schoon capelleken zetten, ierwijl er van langs om
weer genezingen en wondere gunsten voorenvielen.
Dat ging zoo verre dat de Prince en bisschop van
Luik de zake deed rechterlijk onderzoeken en alles
waar ende goal vond. 't Capelleke,n stond gemaakt
in 't jaar 1618, en, als het 21 November, dat is Onze
Lieve Vrouwe Presentatie was, zoo wierd het miraculeus beeld met grooter plechtigheid naar zijne
nieuwe rustplaatse gedaan. 't En duurde geen zes
jaren of 't capelleken was to kleene, en daar moest
Gene kerke gebouwd worden, van 132 voet lung en
38 breed, de zelfste die er nu nog staat. De kerke
wierd gewijd en voor 't yolk opaigedaan, op 8 September, Onze-Lieve-Vrouwen geboortedag, 1624, en
daar waren wel 12 &list menschen bij. Alzoo dan
is de hofstOe van Foy de prochie Foy-Notre-Dame
geworden, allengskens een aanzienlijker gemeente,
waar men nu nog jaarlijk ter beevaart gaat.
Ondertusschen wierden er voor de nagemaakte
beelde!;ens ook groote gunsten verkregen, er geschiedden niirakelen, en overal verlangde men om
bet wonderlijk Lieve-Vrouwken van Foy te mogen
bezitten. Dit was bezonderlijk omdat de beeldstor-

merije, die zooveel schoone beelden hal doen verbrijzelen , nu \v at gesust was, en dat de Eerweerde
paters Jesuiten overal gezonden wierden om het gebeurde kwaad zooveel mogelijk te herstellen.
Het oudste collegie dat de Jesuiten in de streken
omtrent Luik ooit gehad hebben is 't collegie to
Dinant, van waar pater Petrus Bourne geboortig
was, in 1575. Als het beeldeken gevonden wierd
was hij dus 34 jaar oud, hij wierd Jesuit, en gedurende cenigen tijd Rector van 't collegie te Dinant en
te Luik. In 1620 schreef Pater Bourne eerst van al

d ,R_osaita Wu .
Van 't koper op Steen genet, by Edw. Gailliard & Cie
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de historic van Onze-Lieve-Vrouwe van Foy, zoo, 't
en zal niemand verwonderen dat de discipelen van
Sint Ignatius, in die tijden van herstellinge, overal
het gezeide miraculeus beeld bekend maakten en
den dienst ervan verspreidden.
Inderdaad het was Pater Willem Dewael zelve,
de Provinciaal der nederlanden, die het beeld eerst
Haar 't Jesuitencollegie te Brugge bracht, zes jaar
na 't stichten van de kerke te Foy-Notre-Dame, en
't was Pater Joos Andries, van Kortrijk, dan te Brugge
in residentie, die het plechtig inhalen van het beeld
beschreef, in zijn gekend boeksken Brugge Mariastad, gedrukt te Brugge, in 't jaar 1634. « Die voorige
eerbied » zegt hij, voor de beelden van Onze-LieveVrouwe en is hedendaags in de bruggelingen nog
niet verflauwd. Dit heeft genoeg gebleken op den 20
November 1630. Een nieuw beeld was gemaakt
geworden van het miraculeus bout van Onze-Lieve
Vrouwe van Foy; de paters der societeit Jesu hadden
dit beeld gesteld in de collegiale kerke van Onze
Vrouwe. Dit beeld wierd van daar, vergezeld van
de eerweerdige canoniken en andere geestelijken,
processiewijs gedregen naar de kerke der voornoemde
societeit. De voortreffelijkste inwoonders van stad
droegen wine flambeeuwen in deze processie; de
straten, waardoor zij moest voorbijgaan, waren op
het kostelijkste versierd, met tapiten, autaren en
beelden, het vreugdegezang, de trompetten en alle
andere speeltuigen deden de lucht weergalmen. Een
overvloedige toeloep van y olk kwam dit nieuw beeld
vereeren. Deze godvruchtige vierigheid, deze toeloop
van alle soorten van menschen met keersen en andere
offeranden heeft bezonderlijk de eerste negen dagen
uitgeschenen. Zij duurt tot nog toe, 1634, en ik
hope dat zij nog dagelijks zal aangroeien.
Pater Willem Dewael gaf naderhand nog zulke
beeldekens aan. de Paters Jesuiten te Kortrijk, te
Aelst, te Iper, te Duinkerke in fransch Vlaanderen,
waar 't nog te zien is, in de Sint Jans kerke, eertijds
behoord hebbende de recolletten, en te Audenaarde.
Daar is alle reden om te gelooven, met Pacquot en
onzen Zeer Eerweerden Heer canonik Tanghe, dat
er ook eene Onze-Lieve-Vrouwe van Foy te Oudenburg berust, en dat er geweest zip of nog bestaan
in veel andere steden en dorpen buiten Vlaanderen.
In 1638 waren al de bekwame stukken hout
om beelden te maken van de eerste oude eeke, alsook
van de andere waar -t beeld in gestaan hadde, verbezigd, en, wilden de paters van 't gezelschap Jesu, in
't collegie te Roermond, op 't ende Septembris van
dat jaar, zulk een beeldeken hebben, ze moesten hun
te vreden houden met een van kalk, waarin zagemul
van de eeke te Foy gemengeld was : hetgene zij deden.
Het beeldeken dat nu op de halle order de
4
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oudheden te zien is, bij n o H2, is wel zeker een Onze
Vrouwken van Foy, zoo het blijken moot voor al die
het beeldeken bij Dinant, of eene goede teekeninge
da a. rvan gezien hebben; en die 't van bij beschouwt
zal met der ooze ondervinden dat het gemaakt is op
de wijze van dat van Roermond, vaifzekeren bruinen
deeg, mastic durci, zegt de katalogus, met zagemul
in goeder hoeveelheid erbij gemengeld.
En van waar komt dat beeldeken? Is het dat
van Brugge, Kortrijk, Aelst, Iper ?
Het kan een van die viere wezen, want het is
ongeweten waar zij na de suppressie van 't gezelschap
Jesu gebleven zijn; 't en is dat van Duinkerke Diet,
Hoch dat van Oudenburg, die staan ter plaatse, en
't is ten minsten zoo late gemaakt als dat van Roermond, aangezien het uit geen stuk hout, maar uit
eenen vorm en van mastic of deeg gemaakt is.
Het beeldeken is een familiestuk, behoorende,
luidens katalogus, Mijnheer Boeteman-Janssens, die
weet dat het bij zijne achtbare familie bewaard wierd
en in eere gehouden als een miraculeus beeld, dat
maar en mocht afgewasschen zijn, stond er op een
meegaande stuk papier beschreven, met wijwater. Het
beeld is te Iper gebracht in den beloken of besloten
tijd, uit Rousselaere, door eene gewezen zuster Seraphina (Boeteman), van 'tklooster der grauwe zusters
te Rousselaere, in welker kerke het, voor den beloken
tijd, met grooten toeloop, immers als miraculeus,
vereerd en bekend was onder 't y olk. Het beeldeken
kwam eons of anders zuster Seraphim ten deele, als
zij met de andere zusters voor 't fransch geweld heur
klooster moest verlaten, en ze kwam ermeO naar
Iper, bij heure famillie....
Had zij het beeld eerst uit Iper meègebracht in
eigendom, als zij 't klooster intrad, en is bet beeldeken n o H2 O p de halle te Brugge Onze-Lieve-Vrouwe
van Foy uit het Ipersch collegie van de societeit
Jesu?
1.. . .■
EENE TOUBAKHISTORIE
« He bier! Wat hapert er dan, lief kind? » zei

de jonkher, haar vriendelijk toelachende.
Tree, die nog nooit van heur lever tegen zoo
een verheven persoon gesproken en hadde, en Borst
hem alzoo niet vlak wog in 't aanzicht kijken en zeggen : Dit of dat mijnheer; ze trok wat aan heure vingers, die ze wel twee Brie maal overtelde, en ze zei
beschaamd : « Mijnheer de jonkher, 't en is maar
om te weten of Borten bier niet en is, als 't uwe
goedheid belieft.
Mejonkher moest lachen, omdat ze zei : Mijnheer
de jonkher: a 'Vat is 't, » zei hij, .Bat gij wilt zeggen, lief kind. »
D
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Berten van grootvaders, als 'tu belieft, Mijnheer
de jonkher, wij en weten niet waar dat hij gevaren
is, als 't u belieft.
g 'k En versta niet wat dat gij zeggen wilt, »
hernam hij, Tree in 't kalk van heure oogen kijkende, iederen keer dat ze dorst omhooge zien; a Wie
is die grootvader? »
« Wel, Heintje Meersmans is 't, » sprak Tree,
a of Berten van Heintje Meersmans den pacht niet
en is komen brengen, als 't u belieft, Mijnheer de
bar .... Mijnheer de jonkher. »
« lk en weet van niets mijn, kind, » was de
antwoorde, absoluit van niets, papa en is niet te
huis, en, ware iemand geld komen brengen, 'k zou 't
weten, maar 'k en were van niets. »
« Maar hij doet toch, zeker, hij is gekomen!
riep Tree, die uit angst en verlegentheid al heur beleefdheid had laten varen, hij moet hier geweest
hebben, met het geld in 't lijwaã' zakske.
• Allons, ne maakt u niet kwaad, kind lief, zet
u ne keer, hier zie, en vertelt me nu ne keer geheel
de historic.
Tree, die in die vriendelijkheid niet anders en
bespeurde of 't en is het gene er in heur eigen herte
was, zat neder, neffens den jongen heer, en vertelde
hem, met kanten en abouten, geheel de take : dat
Pee was moeten opgaan, dat grootvader niet al te
wel en was, en dat hij Berten gezonden hadde met
den pacht om te betalen, dat hij gekomen was, en nog
niet were gekeerd en was, en dat ze nu niet en wisten waar op de wereld dat hij k on gebleven zijn.
Alfred van den barons was eene opscheute, van
fevers negentien jaar of zoo, een knappe flinksche
jonkheid. Zijn vader had hem ter schole besteed, in
stad, waar hij eenen besten vriend had wonen, die
professor, en uitmuntend professor was, en de vader
hadde, bij dien uitmuntenden professor, Alfred in
den kost besteed, en hem de lessen laten volgen,
daar waar die uitmuntende professor zijnen leergang
hield.
Zoo was mijnheer Alfred de bedorventheid ontgaan van jonkheden, die, zonder priesterlijke of
vaderlijke zorge of waakzaamheid, te samen in school
opgesloten zitten, maar hij was een wider gevaar,
en een grooter, in den bek geloopen. Al mijnheer
professors vrienden en waren zoo goed noch zoo wijs
niet als hij; noch al mijnheer professors boeken ook
niet; daarbij, alswanneer mijnheer professor in die
boeken zat, hij en hoorde noch en za p; wat er omging,
en alzoo was Alfred van den barons allengskens een
half,geleerd en een half geloovend guitje geworden,
gelijkende een bondelk en ijdel strooi en loos kaf,
zonder veel graan, dat de minste sparke vier zou doen
zien wat snort van werk zijn educatie was geweest.
D

Hij had al wat geloopen en geleefd, mijnheer Alfred,
maar de buitenlucht en de zeedbaarheid van de buitenlieden hadden hem doen zijne ooren intrekken,
't gene hem deugd had gedaan. Daarbij, zijn vader,
de goede man, die niet en wist hoe diepe het al zat,
bij Alfred, peisde dat het jonkheid was, en, had hij
weer vermoed,hij had Alfred, uit zijn vaderlijk gezag,
nog wel in penitentie gezet, gelijk de vaders eertijds
doen mochten. De weerd uit het Blauwhuis, niet
verre van 't kasteel, kende Alfred beter, en 't was
hier en daar nog een huis of twee op de prochie,
waar ze altemets eenen keer, alzoo geheel wijs Bruit
ziende, Ja- ja ! » gezeid hadden, van Alfred. Maar
verders van de reste, ze zweegen. De pastor zuchtte
ondertusschen en peisde : Hoe gaat dat hier later
gaan, als papa ne keer zijn hoofd komt near te leggen ? 't Kan nog al in 't beste keeren, » zei de caplaan,
g men weet altemets niet, daar zijn alzoo van die
familiedeugden die maar uit en komen als de ouders
dood en de kinders getrouwd zijn, daarbij, 't is goed
yolk op onze prochie, mijnheer pastor, hij zal nog
wel wat leeren, tusschen hier en een jaar of twee.
Nu, pastor en kaplaan daar gelaten, jonkher
Alfred liet het meisken hem alles vertellen, en zat
met zijne eigene gedachten bezig; en als 't uit verteld was, hij en lette er niet op, en hij bleef zitten
kijken, gelijk weg, en van zijn stik.
a Ai Heere God en Maria toch ! dat ik nu maar
en wiste waar dat hij zit !
« Ah! c' est ca! 't Is een aardig dingen, doet 't niet,
meisen lief,» zeide hij op een ende, 't is een aardig
geval, maar, weet-je wat, zit hij hier niet, hij moet
eentwaar elders uithangen, doet hij niet? Misschien
in 1Blaauwhuis ! Dat wij daar ne keer gingen kijken
dan? Kom met met mij ! Als 'tu niet en mishandt, zie
wel » voegde hij er bij, ziende dat Tree maar een
aardig gezicht en trok, op dien onverwachten voorstel.
« Neen, dank u, dank u!, ». zei Tree, die een
kleur kreeg gelijk heuren roOn neusdoek, 'k zou wel
weten van alzoo Haar de herberge te loopen, met....
en zoo late al.... Dank u!
« Ah! Dat en is niet schoone, ^ hernam Alfred,
van alzoo eenen dienst te weigeren, maar wacht,
ik zal ...... maar enfin, als je niet en wilt, wij en
zullen 't dan maar alzoo laten.
'k Ga voort !» zei Tree, .Mijnheer de jonkher,
gar" avond, bedank u !
D
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Wannes, hoe laat is 't al?
t' Is juiste het quartje, Pietere.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD. en COMP. Bock- en Steendrukkers, Brugge.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WESELIJKS

N° 41

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

8. Respice Domine, dertienste Zondag
na Cinxen. 't Evangelie van de tien leprozen, of
melaatschen, staat l e jaar, bladz. 293. Lepis of leptis, in 't grieksch, is een pelleken of schubbeken te
zeggen, en van leis heeft men lepros, lepra, leproos
en lepre gemaakt. De oude traditien melden dat
Lazarus, dien Jesus van de dood verwekte, van de
lepra gestorven was, en daarom hiet men bij de
christenen de lepra de Lazarusziekte • hij is lazarus ! •
zeggen de menschen nog, en de franschen, die niet
wel lazre en konden zeggen, zeiden ladre, mal-SaintLadre, of malladre, daarvan is malade gekomen, en
malaadsch, daar wij melaatsch van gemaakt hebben.
De betrapelijke melaatschheid van eertijds was eene
schrikkelijke ziekte. Men moet niet vervaard zijn
omdat bij de hedendaagsche docteurs de melaatschheid of de lepra nog gekend is, 't is eene velziekte,
ZONDAG,

7 SEPTEMBER

1867

die maar den name en heeft van degene die Jesus
genas, en die in de jaren 1500 verdwenen is. 1k
en wil de lezers en de lezeressen van Rond den
Heerd den graad van bedorventheid niet bekend
maken waarmede het menschelijk lichaam kan
geslegen zijn. Ziju er onder de hederidaagsche grootsprekers, die, in de plaatse van God te bedanken,
den menschelijken vooruitgang hoop prijzen, alsof
hij de melaatschheid weg genomen had, ik zal hun
vragen waarom zij Jan de cholera ook niet weg en
tooveren. En die de heilige kerke lasteren wegens
hare behandelinge van de melaatschen in de christelijke tijden moet ik voor antwoord seven dat zij
blasphemeren 't gene zij niet en kennen. Mathieu Paris
zegt dat er, omstreeks de jaren 1250, 49000 lazerijen
in 't christendom bestonden, waar de dilectis filiis leprosis, zoo ze Paus Clemens In heel, de beminde kinderen de melaatschen, alle mogelijke zorge besteed
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wierd. Op bladz. 293 van dit jaar staat er te lezen
hoe de melaatschen van orntrent Leuven geproefd
wierden door de nonnen van ter Bank. Als er bevonden wierd dat iemand waarlijk met lepra behebt
en de kwale te verre gevoorderd was, om to kunnen
genezen, zoo wierd de zieke, tot zijn eigen voordeel
en dat van de gezonden, afgescheiden en in de lazarije
gedaan; zij wierden verstooten uit de samenlevinge,
zeggen onze nieuwe boekenmakers, maar ik vrage
of het Been recht en reden en was van hun van de
gezonde menschen of te houden, en, bijaldien het
lichaam niet meer te helpen en was, zoo veel mogelijk
na de ziel te bezorgen. Ze wierden verstooten, zoo
gij 't zoo heeten wilt, maar vielen in de bermhertige
handen van de Kerke, ze leefden onder malkaar, en
de eenige troost die hun nog overbleef wierd hun
met overvloed en milde christelijkheid van de liefdda_
dige medemenschen gegeven. Opdat de gezonden de
arme leprozen niet en zouden vergeten hebben gingen
deze, bij plaatsen, jaarlijks hunnen ommegang, in
hunne zwarte kerels, en hunne kleppers of klakkers
in der hand, de menschen indachtig makende dat
er in hunne behoeftigheid om Gods wille diende
voorzien te zijn. Nu nog ziet men, op de vastenavonddagen, kranken van geest verkleed rond de
brugsche straten gaan, met lien klepper in de hand,
die eigentlijk de melaatschen toekomt. De klepper
van de vastenavondzotten en is 't eenigste niet dat to
Brugge aan de melaatschen herinnert.
Van in de vroegste tijden waren er in Nederland
plaatsen waar men de Lazarus ziekenschouwde, onder andere to Keulen, to Haarlem en te Brugge. Te
Brugge stond het gesticht onder de bescherming van
de zuster van Sint Lazurus, Sinte Magdaleene, 't lag
buiten stad, zegt men, waar nu de Statie is. Wanneer
ze in 919 de stadsmuren en den dijk, waarvan een
deel langs de reije nog zichtbaar is, tot nabij de static
trokken, moest de lazarije van Sinte Magdaleene
achteruit wijken, tot op het Magdaleene veld, langs
den Dixnauidschen weg, tusschen de Smede- en de
Bouverijepoorte, op Sint Baafs prochie, nu de lange
Munte. Maar de stad groeide altijd aan, zoodat de
muren in 1270 tot bij 't Magdaleene veld kwamen,
waar de Brugsche lazarije nogtans bleef staan, tot in
1578, als al de kerken en kloosters, rondom Brugge,
uit vreeze van belegering, afgebroken wierden. De
zieken, die zeker fan Beene rapelijke lepra meer en
hadden, wierden te Nazareth geborgen, of bij de
akkerzieken, zoo men zei, op de garenmart, en de
name van Sinte Magdaleene verhuisde met hun. Sinte
Kathrine kerke, — leest l e jaar 409, — is eindelijk de oude Brugsche lazarije komen vervangen
en haren ouden name Sinte Magdaleene dragon, in
1803. Alzoo is 't gekomen dat Sinte Magdalena to

Brugge hare melaatschen kwijt is en nu eene prochie
onder haar patroonschap heeft, met eene nog onlangs
nieuw gebouwde prochie kerke. De oude pesthuizen
staan nog op het Magdaleeneveld, buiten stad, tusschen de Smede- en de Bouverye poorte. — Onze
Lieve Vrouwen geboorte, 4 e jaar, bl. 311, 312. —
Dadizeele kermesse en ommegang. Item, to Sint
Andries bij Brugge, op het good ter Lucht, Boomtjes
kermisse, bèevaart en Misse in de capelle van Onze
Lieve Vrouwe ter Lucht. Hedendaags, zoo zegt de
zeer eerweerde Heer G. J. kanonik Tanghe, wordt
daar tweemaal 's jaars, binnen de octave van OnzeLieve-Vrouwen geboorte, Misse gelezen. Gedurende
deze octave bezonderlijk, en ook op andere tijden
des jaars, wordt er naar Onze-Lieve-Vrouwe van 't
boomtje ter bèevaart gegaan, maar dat en is niets
bij den voormaligen toeloop. Eertijds vierde men binnen den tegenwoordigen feesttijd Boomtjes kermisse,
en ter dier gelegentheid wierd de dreve die naar de
capelle leedt rijkelijk gepint en versierd, aan elken
boom hingen er vlaggen en vaantjes, en van weerkanten de drove hadden kramers plaatse genomen.
Krachtens verkoopinge ging de capelle over in eigendom aan de weledele familie van Outryve d'Ydewalle;
ten jare 1840 wierd zij prachtig hersteld door ridder
J. D'hanins de Moerkerke van Outryve. De capelle
van 't Boomtje wierd gesticht ten fare 1664, door
jonkher Andries de la Coste, heere van ter Straten,
Watermale, ter Lucht, en burgemeester van Brugge;
't waren twee schippers geweest, meldt de volkstraditie, die daaromtrent, aan de vaart het Lieve-Vrouwken in eene Linde gevonden hadden. Eertijds plachten
de schippers Onze Lieve Vrouwe van 't boomtje in
't voorbijvaren met geschut to groeten en to vereeren.
In mijnen tijd gingen de studenten daar nog somtijds
het kleen officio van Onze Lieve Vrouwe zinger, en
ae van nieuwmolken
hun verlusti 0o.en aan eon aela
0 0
melk, op de hofstee daarbij.
MAANDAG, 9. Sint Omaars of Odomarus, bisschop van Terenburg.
DIJSENDAG, 10. Sint Niklaai van Tolentijn, 4309.
De kinders hebben Sint Niklaai van Tolentijn misgrepen moor zijnen naamgenoot Sint !Niklaai van
Bari, die op den zesden December zijn jaarlijksch
bezoek aflegt, en ze zinger, mis
Sinte Niklaai van Tolentijn
Bring me e schortje vol lekkerding,
Is me schortje to kleene
Me ziln nog eentje gaan Teener,
Is me schortje to groot
Smijt het in Maria's school....
andere zulke liedtjes, en dit, op eene andere wijze
gesteld, houde ik mijne kleene en groote lezers en
lezeressen bereid tegen den waren SinteNiklaaisdag,
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en ben bezig op den heiligen Augustiner meunik,
gezeid van Tolentijn, al te vergaren dat ik krijgen
kan, om, 't een of 't ander jaar, met zijne gansche
panoplia voor den dag te komen. — Hertog Jan van
Bourgonjen vermoord te Monstrul op de Seine, 1419.
4e jaar bl. 320. — Vandage, om 8 wren 's morgens,
begint de plechtige wijdinge der nieuwe kerke van
Onze-Lieve-Vrouwe van Viven, op Sinte Kruis, bij
Brugge, Welke ceremonie gedaan worth door onzen
Eerweerdigsten Heer Bisschop Johannes Josephus
Faict, Wien God nog Lange jaren spare. Deze Kerkewijdinge is de negenste die Zijne Hoogweerdigheid
zal verrichten'; mochte hij al de kerken wijden van
zijn bisdom die reeds herbouwd zijn of staan om
herbouwd te worden en mochte hij aldus de voetstappen bewandelen van wijlend den Hoogweerdigsten
Heer Delebecque, Bisschop van Gent, die, in zesen-twingtig jaar tijd, acht-end-negentig kerken van
zijn bisdom gewijd heeft.
Ter gelentheid der kerkwijdinge van Onze-LieveVrouwe van Viven, valt er lets te zeggen over de oude
capelle van dien name en de prachtige kerke die ze
vervangen heeft, of waarin ze, om juister te spreken,
nu begrepen ligt. Die capelle wierd gesticht omtrent
het midden der jaren 1300, door den achtbaren heere
Heindrik Braderic, van Brugge, die van Paus Clemens
VI, bij bulle geteekend te Avignon, op 44 October
1349, den oorlof bekwam, om ter prochie van Sinte
Kruis, op eene van zijne erfgronden, eene capelle
ter eere van Onze Lieve Vrouwe te stichten en te
begiftigen; de pauselijke bulle wordt heden nog te
Viven bewaard. 't Is bemerkensweerdig hoe dat de
zelfste Paus Clemens VI, nog Bisschop van Atrecht
zijnde, negentien jaar le vooren, in de naburigheid
van Viven geweest is, to weten als hij den plechtigen
doop ofte kerstendom van Lodewijk van Male, op 't
casteel van din name, kwam bijwonen. • Anno
1436, op Sinte K athrinedag in November, ) zoo schrijft
Despars, in zijne Cronijcke, i gelag de gravinne
Margriete van Vlaanden, op 't casteel te Male, buiten
Brugge, daar zij haar deurgaans hield, van Karen
eersten kinde, wezende een schoone zeune, ter ontsprekelijker verblijdinge ende verheuginge van den
gemeenen lande, dewelke op Sint Andriesdag daarnaar volgende, zeer ceremonieuselijk ter zelver
plaatse, daar hij sedert den toename of behield, bij
den bisschop Willem van Doornijk kersten gedaan
.wierd, in eene nieuwe vonte, die er propijs toe ge(9 De acht prochiekerken, die Zijne Hoogweerdigheid
reeds gewijd heeft, zijn: Onze Lieve Vrouwe, te Oostende,
op 3 Julij 1865; Gits, op 17 Mei 1866; Bossuyt, op 12 Junij
1866; Ghyselbrechteghem, op 19 Junij 1866; Sinte Kruis, op
16 Julij 1806; Wilskerke, op 9 Mei 1867; Ghistel, op 8 Julij
1867, en Mannekensvere. op 10 Julij 1867.
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maakt was, ende geheeten Lodewijk, naar zijnen
vader ..... ; al ter presentie ende in de tegenwoordigheid van den bisschop Pieter Rogiers van Atrecht,
geboren uit den burggraafschepe van Limousin, in
Aquitanjen, toekomenden paus van Roomen, die
men naar zijne consecratie Clemens hiet, den VIen
van dien name. »
De nieuwe capelle wierd aan God toegewijd
onder de aanroepinge van de allerheiligste Maagd
ende Moeder Gods Maria. Op eenen ontvangstboek
van 1550, en later in eene overeenkomste van 1557,
betrekkelijk 't lezen in de capelle van drie Nissen te
weke, komt de zelve capelle te voorschijn onder den
name van Capelle der Heilige Maagd van Viven en van
Onze Lieve Vrouwe te Viven; in eenen act van 1566,
beet zij Capelle van de Heilige Maagd Maria van Viven.
Ten fare 1724, in een smeekschrift, door de inwoonders der heerlijkheid van Viven ingediend aan den
Cardinaal Aartsbisschop van Mechelen, worth zij
genoemd Capel' e van Onze Lieve Vrouwe van troost;
in 't zelve stuk leest men ook dat gezeide capelle van
over honderden en honderden jaren gesticht en aan
de gemeente der heerlijkheid voor gifte gegeven
was, met renten en landen om den dienst Gods
aldaar voor eeuwig te verrichten.
Binst de beeldstormerije, wierd de capelle door
de geuzen verwoest, en zij bleef in eenen ellendigen
staat tot in 1635. Op den 7 Maarte van dit jaar, vertoogden de ingezetenen der heerlijkheid van Viven
aan Zijnen Hoogweerdigheid Servaas De Quinckere,
zevensten Bisschop van Brugge, dat hunne capelle
door de vijanden van 't geloove teenemaal geruineerd
was, zoo dat de muren in 't vierkante, alle van goed
arduin, alleene waren blijven regte staan; ter zelver
tijde vroegen zij den noodigen oorlof om de capelle,
bij middel van haar inkomen, to mogen herstellen.
Zijne Hoogweerdigheid, na hierover gehandeld te
hebben met den Baron van Male, heere en patroon
van Vivencapelle, liet toe de inkomsten van een jaar
tot herstellinge der capelle te gebruiken. Deze inkomsten, ten minsten op 't ende van de verledene eeuwe,
beliepen tot 40 ponden grooten 's jaars.
Sedert dien wierd er, alle zondagen en feestdagen, de vier hoogdagen alleene uitgenoinen, Misse
gelezen in de capelle, en gepreekt na 't Evangelie, 't
gene men onderhield tot aan den inval der Franschen
in Brugge, dit is tot in 't jaar 1794. 't En duurde,
niet land, of de capelle wierd uitgeplunderd en hare
goederen aangeslegen, en 't ging zoo verre dat men
't gebouw zelve pubiijk verkocht, op den 14 Vendemiaire van 't jaar VIII der fransche Replublique, dat
is, volgens onze tijrekeninge, den 6 October 1799.
De capelle wierd in eene schure veranderd, en bleef
alzoo dienen tot in 1827, wanneer zij op nieuw te
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koope gesteld wierd en gekocht door den achtbaren
heer Philippus Verhulst-Van de Poele, gewezen
schepen der stad Brugge'. Mijnheer Verhulst en was
zoo haast in bezit niet gekomen van Vivencapelle,
of hij deed ze ten besten mogelijk herstellen, en
plaatste daarin den huisautaar van den laasten proost
van Onze-Lieve-Vrouwenkerke, te Brugge, welken
hij versierde met 't beeld van de Heilige Maagd
Maria, dat de geloovigen eertijd vele in deze heilige
plaatse kwamen bezoeken en vereeren.
Van zoohaast als de capelle hersteld was, gingen er vele menschen van 't gehuchte en uit 't omliggende er naartoe om te bidden, eventwel en wierd
er nog Beene Misse gelezen. In 1855, op verzoek van
Mijnheer Verhulst, liet Zijne Hoogweerdigheid Johannes Baptista Malou de capelle andermaal tot den
goddelijken dienst inwijden. Deze plechtigheid wierd
verricht, op den 40 September van gezeide jaar, door
den weleerweerden heer kanonik-deken Pieter Jacobus Tanghe, pastor van Onze-Lieve-Vrouwe, te
Brugge, die, na de herwijdinge van de capelle, aldaar, voor de eerste maal sedert omtrent zestig jaar,
't heilig Sacrificie der Misse opdroeg, en eene welgepaste aansprake deed betrekkelijk die zielroerende
ceremonie. Behalve menigvuldige inwoonders van
Viven, wierd de wijdinge der capelle bijgewoond
door Mijnheer Verhulst en zijne deftige familie, alsook door de heeren aanpalende pastors, benevens
den zeer eerweerden heer Aartspriester van 't capitel van Brugge en de Vicarissen Generaal. Ter dier
gelegentheid stond Zijne Hoogweerdigheid toe van
twee maal 's jaars, in de herwijde capelle, Misse te
lezen, te weten, op 8 September, feestdag van Onze
Lieve Vrouwen geboorte, en eens binst de maand
Mei.
Hiermee en was Mijnheer Verhulst nog niet te
vreden :ingezien den grooten afstand van de prochiekerke van Sinte Kruis, wenschte hij vieriglijk dat de
capelle tot eene proostdije mochte verheven worden,
bediend door eenen priester, die daar zou verblijven
en dagelijks den goddelijken dienst verrichten.
Eenige maanden voor zijne dood, zag Mijnheer Verhulst zijne wenschen vervuld, en, op 18 Februarij
1858, benoemde Zijne Hoogweerdigheid tot eersten
proost van Vivencapelle den eerweerden heere
(2) Mijnheer Philippus Bernardus Verhulst was uit eene
oude en treffelijke Brugsche familie geboren, op 2 Februarij
1777, en stierf alhier op 24 Mei 1858. Hij was ridder der
Leopoldsorde en hadde drie-en-vijftig jaar land 't ambt bekleed van Kerkmeester van Onze-Lieve-Vrouwe te Brugge,
welke kerke hem, onder andere, de behoudenisse verschuldigd is van de allerkostelijkste gouden remonstrantie, gezeid
van Bevershajs, die Mijnheer Verhulst, binst de Fransche
revolutie, verborgen hield, en zoo seffens na 't einde van
den beloken tijd, aan Onze-Lieve-Vrouwe terugschonk.

Augustinus Josephus Van Becelaere, professor in
het collegie van Sint Louis, te Brugge, en opsteller
van 't verdienstelijk en welbekend wekeblad de
Katholijke Zondag.

Drie maanden daarna stierf Mijnheer Verhulst,
zijne twee dochters, madame Van Htlele-Verhulst en
Joufvrouw Elisa Verhulst belastende zijn werk te
voltrekken, te weten, het bouwen van eene nieuwe
kerke, met meegaande pastorije, schole en schoolmeestershuis. Al die gebouwen, begonnen in 1861,
staan nu reeds opgemaakt.
De kerke, Onze Lieve Vrouwe en Sint Philippus
toegewijd, ter gedachtenisse van Mijnheer Philippus
Verhulst, vader der twee stichteressen, is een
latijnsch kruis, zij heeft drie beuken, en een sterken
vierhoekigen torre in 't midden; de choor dindigt in
een drievak, waar de altaar in staat, de zijbeuken in
tegendeel sluiten op rechte muren. Ten noorden, in
den hoek van Sint Philippus capelle en den arm
van de kruisbeuke, staat er een rood traptorretje;
zuidwaards een lievelijk sacristie.
Van binnen is de choor nog onvoltrokken, de
beuken zijn opgedaan. Het houten gewelf is met veel
smaak, dock zonder te groote pracht, geschilderd
en bij plaatsen verguld; de ankerbalken in den
choor en de capellen zijn met passende opschriften
versierd die op het donker gewelf schoone uitkomen.
Al den epistelkant in de kruisbeuke, boven den ingang van de oude capelle, treft men den orgel. De
zijbeuken, de oude capelle en de sacristie zijn voorzien van geschilderde glasvensters, die met strengen smaak uitgevoerd zijn en eene groote behendigheid in de kunst, en in het kiezen van 't materiaal te
kennen geven. De hooge autaar is een buitengewoon
prachtig stuk snijwerk en heeft een zeer levendig
voorkomen.
De plannen van deze gebouwen, met al de toebehoorten zijn van den heere Jan Bethune, van Gent,
die ook de glasvensters gemaakt heeft. Meester van
Robaeys van Sint Anne te Brugge is de ondernemer
van den bouw geweest, hij maakte het houten snijwerk, en de gewelven zijn geschilderd door Bressers
van Gent.
De pastorije is gansch, na 't model der Brugsche
oude huizen, van briken gebouwd, en no zal, wanneer de doodverwe des tijds erover is, niet te onderscheiden zijn van de gebouwen der XV e eeuwe.
De schole is vat kleen aangeleid en ne mag
niet als zoo wel gelukt aanzien worden als de reste,
ze wordt bestierd door drie Broeders uit 't gesticht
der Broeders van Dale, te Kortrijk.
WOENSDAG, 14. Sinte Theodora, de Alexandrinische maagd, die, uit onvoorzichtigheid gezondigd
hebbende, uit leedwezen, met eene wondere patientie

325

ROND DEN HEERD

en verstervinge, in het heilig habijt verborgen, volherdde tot der dood toe.
DONDERDAG, 42. Sint Guido, en 't Onzet van
Weenen, Leest 4 e jaar, 320. Pater Jan Bolland,

S.

J.

eerste van de Bollandisten sterft, 1665.

VRIJDAG, 13.
ZATERDAG,

14. Heilig Kruisverheffinge, 4 e jaar

bladz. 320.

UITSTAP IN DE WARANDE
HET PEERD

De twee oudste en de twee schoonste verbeeldingen van dat edel schepsel Gods, het peerd, zijn
zeker wel, eerst, de beschrijvinge die de heilige man
Job ervan geeft in zijnen boek c. xxxix, en tweedst,

de marbelen beschrijvinge van den peerdenkop, die
de Atheensche beeldsnijder Phidias, of een zijner
discipelen maakte en waarvan eene napoetsinge bij
dezen artikel staat.
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Alzoo laat Job den Almachtigen spreken, en
spotter, indien't zoo gezeid mag zijn, met de krachteloosheid van den mensch
g Zult gij den peerde kracht geven,
Oft om zijnen hals 't genei doer?
Zult gij het verwekken lijk de sprinkhanen?
De eere zijner neusgaten is vervaarlijkheid,
En het graaft de aarde on' met zijnen klauwen.
Het spreekt blijdschap stoutelijk,
Ende trekt nit, den geharnasten te gemoete.
Het versmadet de vreeze,
En ne verschrikt niet,
En ne vlucht niet voor het zweerd.
Op hem zal luiden de pijikoker,
Ende blikken beide spietse ende schild.
Razende van hittige gramschap,
Grimmende, slindt het de aarde.

't En acht niet dat de trompetten luiden,
En, als 't boort dat de slaghoorns klinken,
Spreekt het : Hui!
Het riekt den strijd van verre,
Ende 't vermanen der vorsten,
Ende 't gehuil des heirs. s
Zou men niet zeggen dat de Phidiaansche
peerdenkop, omtrent 400 jaar voor Christus tijd
gemaakt, bestemd was om de beschrijvinge van Job
toe te lichten en te versieren? Zoo verre waren de
grieksche beeldmakers in dien tijd gevorderd, dat
de brokken en de stukken van hetgene zij maakten,
bijvoorbeeld die peerdenkop, nu nog als tabernakellampen dienen, waaraan alle andere later gekomen
kunstenaars, door hun zelven of door hunnemeesters,
hunne lichtjes gaan ontsteken. Ja, hij had het peerd
beschouwd, die dien kop gemaakt heeft, in den krijg,
langs de renbaan, rustend, loopend, neiend, strijdend,
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en uit al de menigvuldige schoonheden, die hij
beschouwd en ingedronken had, is er in zijn geest
een overtreffelijk schoonbeeld of ideal ontstaan, dat
hij uitgekapt heeft in 't wit marbel.
Als het beeld dat wij van het schepsel, om zeggens, afgetrokken hebben zoo eerlijk is, wat moet
het oorbeeld dan zijn, zeg maar van peerdenschoonheid, dat van voor alle eeuwen bestaat in den scheppenden geest Gods? En wat dana;moet de schoonheid
van het menschenbeeld zijn; bij die hem gemaakt
heeft? En het beeld van de ziele des menschen? Ah,
hier zijn wij al hooge, maar nog hooger throont de
schoonheid eener onbevlekte ziele, zoo Maria's is,
en de Alschoonheid van Hem die een afgrond is en
een oceaan van alle uitpeizelijke volmaaktheid.
Het marbelen beeld waarvan de prente een
namaaksel is staat te Londen onder de beelden die
Lord Elgin, Engelsch ambassadeur in Turkijen,
eertijds uit Athenen meegebracht heeft.
...■•••■■

WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE

II
N. 320.
Is een onbeduidend stuk hout, zou men zeggen,
't is nogtans daar het allerlaatste overblijfsel van het
grootste beeld dat ooit in Brugge gestaan heeft, te
weten, het zijn de twee voorenste letten van den vinger
naast den kleenen vinger der slinkere hand van
Sint Christoffel, die tot in het jaar 1785 in beelde
placht te staan in Onze-Lieve-Vrouwe kerke, te
Brugge, in den hoek tusschen de twee pilaren, voor
de Welke nu de tafel en de stoel staat van 't waswijveken.
Men kan eene ruwe afbeeldinge van dien Sint
Christoffel zien in Onze-Lieve-Vrouw kerke, in eene
van de schilderijen van 't heilig kruis, in de heiligkruiscapelle : 't is in de voorlaatste van de negen,
rechts, als men ingaat.
Dit beeld was elf voet hooge en uit 6enen boom
gesneden, het droeg, gelijk al de Sint Christoffels,
een kind, het kind Jesus, op de schouder, en een
langen stok in de hand. — Leest de legende, l e jaar
bladz. 363. — Het was van eeken hout, en geschilderd. De plaatse die men het gegeven had komt
overeen met al hetgene men weet van Sint Christoffel,
onzen christeiijken Samson, te weten, het scheen den
maehtigen Onze-Lieve-Vrouwtorre te ondersteunen,
en, als men, Tangs de schoone noordpoorte, nu de
vontecapelle, binnen Onze-Lieve-Vrouw kerke kwam,
was Sint Christoffel een van de eerste dingen die
men Beware wierd; dit was met opzet gedaan en
dikwijls 't geval in de christelijke tijden, gelijk om

den moeden kerkbezoeker kracht en moed in te
bgeven van verre.
Iedereen zal gelooven dat het beeld elf voet
hooge was als hij den vinger, zegge den halven
vinger naast den kleenen vinger, van Sint Christoffel
aanschouwt; hij is 18 centimeters Tang; aan 't een
ende 20 centimeters, en aan 't ander 47 centimeters
dikke, rondom gemeten.
Die vinger lag eertijds in 't stadhuis, op de archivenkamer, en zal waarschijnelijk nu i,n 't Museum
der brugsche oudheidskunde blijven, op de halle.
Er heeft iemand op geschreven als volgt : « Dit is
den vinger naest den kleynen vinger der Blinker hand
van 't beeld van St. Christoffel in O. L. V. kerke in
Brugge, afgebrooken en vernielt den 13 Xber 1785. •

Daar zijn er die zeggen dat de franschen het
beeld gebroken en vernield hebben, maar in 't jaar
1785 en waren de franschen hier Been meester, maar
de oostenrijkers, en de nieuwe geest kwam allengskens onder geleerden en ongeleerden, zoodanig dat
men dan, uit moedwillige dwaasheid en verachtinge
onzer christens en vlaamsche oudheden, veel dingen
verdaan heeft die zelfs de geuzen en de beeldstormers
gespaard of niet aan stukken gekregen en hadden.
Immers in de jaren vijftien honderd en in de tachentig
sleurden onze geusgezinde bruggelingen Sint Christoffel uit de kerke naar de vests, en zetten hem daar,
den vijand tot spot, hooge op den stadsmuur, nadien
dat zij zijnen steunstok door een groot vendel vervangen hadden. Sint Christoffel ondertusschen was
sterker als het kortstondig geuzengeweld dat bier
in dien tijd meester was, tot groote schade van
Brugge, en hij keerde weder naar Onze-Lieve-Vrouwkerke, tot in 1783.
En dit is een van de vingeren van dien eigensten Sint Christoffel.
Sanderus t. I. fol. 228 zegt dat de ketter die
Sint Christoffel, op de vests staande, Wilde een
vendel in de hand steken, schielijk dood ten 'gronde
viel, of, zoo 't andere meenen, dat het beeld met hem
omverre stortte en horn verpletterde. Beaucourt de
Noortvelde, in zijne Description historique de Nglise
de N. D. a Bruges, geeft eene prints van het reuzenbeeld van Sint Christoffel, met een latijnsch opschrift, uitgevende dat de kooplieden van Brugge
dit beeld zouden doen stellen hebben, ter gedachtenisse van Christoffel Colombo, en de ontdekkinge van
America, en dat het daarom is dat de een voet van
't beeld in 't water_ staat. Dit opschrift, van Wien het
ook zij, toogt cone wonderbare onwetendheid van
Sint Christoffels algemeen gekende legende; het
voegt nogtans eene omstandigheid bij de andere die
gekend zijn, te weten : « hoc pretiosum antiquitatis
monumentum, ) zegt het, i nociel4 decembris1785... 1
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dit kosteiijk oud gedenkstuk is — binst den nacht —
voor 44 December 1785.... verdwenen.
Beaucourts printe vertoogt eenen reusachtigen
man, blootshoofds, barvoets, op eenen zeskantten
blok, en met eenen voet in de riviere staande, waar
hij de lieden moest overzetten ; in de rechtere hand
houdt hij eenen langen spilden stok ; met de slinkere
hand houdt hij 't slinkere been vast van 't gekleede
kind Jesus, dat op zijne slinkere schouder rust; met
de slinkere hand houdt het kind de bollewereld
vast, en met de rechtere wijst het naar omhooge.
Sint Christoffel heeft eenen langen slependen mantel
aan, eene sluitende veste met 10 knopen, waarvan
de vier onderste open staan, en waarvan de slippen
v6Or hem te samen geknoopt hangen; de beenen van
het beeld zijn bloot, gelijk van een die te wege is
door 't water te gaan.
No 241.
De a coudre en argent, portant au bord inferieur
la le,gende : • in al es liden p . Commencement du 16e
siecle.
Musee de la Societe archeologique de Bruges.

Dat is : een zilveren vingerhoed; op den boord
staat te lezen : a in al es liden p . Hij wierd gemaakt
in 't eerste van de jaren 1500, en behoort het
Museum der oudheidskundigen te Brugge.
Daar moest nog bij staan dat er op den top van
den vingerhoed eene G en eene B staan, verbonden
door eenen minnelets of liefdeknoop, beteekenende
dat G zijne vrouwe of bruid B dezen vingerhoed ten
geschenke gegeven heeft, met die veel beduidende
legende
IN AL ES LIDEN !

Ja, hoedt uwen vinger en topt hem met metaal;
versterkt uw huis en sluit uwe ooren tegen kwade
dieven en kwadere tongen; heft den levensbeker,
waar vreugde uit overstroomt; weest machtig en
groot, kunstig en ervaren; gij zijt toch mensch, en
die mensch is moet lijden ! Toen Brugge verre en
wijd de hoofdstad was, toen wij, Tangs de naaldestrate,
zelfs eene naaldemart hadden, nu den hof van
de Foeres schole, toen niemand zonder ons kon en
wij zonder elk-ende-een, toen was er ook in Brugge
een kunstzin en eene kunstbekwaamheid die overal
doorstraalde en sprekend voor den Jag kwam, met
die gezonde diepzinnigheid en dien christelijken
geest, die zelfs den rand niet en verachtte van eenen
zilveren vingerhoed.
N. 292.
Is eerst van al beschreven geweest in Rond
den Heerd, leest 2e jaar, bladz. 294.
.........
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EENE TOUBAKHISTORIE
't Was tiene geslegen als Tree te huis kwam.
Ze'n had van heur levens dagen zoo Lange niet weg
geweest.
• Waar zit hij ? )
• Zegt het gij mij en 'k zal 't ik u zeggen, grootvader, D antwoordde Tree, a 'k heb overal geweest,
aan den Wildeman, te Janssens, te Wantjes, en tot
aan de meulen toe, maar 't en is Been mensch die
van hem weer te spreken of die hem ievers gezien
heeft.
4 Geen mensch! D antwoordde grootvader, en
hij sloeg zijne handen te samen, .God beware hem !)
Aan slapen en was er natuurlijk niet te denken,
voor Heintje Meersmans, het en look geene ooge,
van geheel den nacht, of ten minsten, is 't dat het
ooit in slape gerocht, 't was lastig droomen dat het
deed; en het stond op zoo vermoeid als dat het naar
bedde gegaan was, of nog erger.
Wat nu gedaan ?
Zelve achter Berten gaan zoeken en kon het
niet, de police achter hem zenden en Wilde noch en
dorst het niet, het vroeg overal, maar niemand en
wist iets van Berten te berichten of te melden.
In die droevige onzekerheid verliepen er acht
dagen, van de ellendigste die Heintje of Tree ooit
geleefd hadden. Berten was weg, 't geld was weg, de
pacht en was niet betaald, 't ging al ten slechsten dat
het gaan kost.
En de toubak ! 't Was ten hardsten in 't werk,
en geene handen! Heintje vrocht hem dood, maar
't en hielp niet. Tree had haren broeder Ko ter hulpe
geroepen, maar Ko en kende 't werk niet, al dat hij
deed moest herdaan worden, want de toubak vraagt
eene kundige en gestadige bezorgdheid. Eilaas,
eilaas ! Pee was weg, en 't en was nu nog maar dat
zij begosten te gevoelen in Welke nesten dat Berten
hun gesteken had, met zoo onverwachts zijn grootvaders huis te verlaten. Heintje Meersmans en kon
het hoegenaamd niet meer uithouden, en 't lei hem,
op eenen zekeren morgen, ziek te bedde.
't En kon niet erger gaan, zei 't, en toch was er
nog iets ergers op handen.
't Was in Julij. De zonne brandde, en de hitte
school op van de garde, dat het buiten niet herdelijk
en was. Heintje en lag niet geren te bedde, en in 't
koelen van den avond had het hem in zijnen leunstoel
voor de deure order den wijngaard Bezel; Het tat
daar, zonder spreken asem te haler, en de wijkende
zonne na te gaan, als het' al met eenen keer, in 't
achterhuis eene tale vernam die 't niet gewend en
was. Tree was in den toubak, en Ko naar zijn huis
gaan klaver snijen, en de tale, de tale, daar moest
ievers een vreemdeling op 't hof gekomen zijn, zonder
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dat hij het wist. Hij hurkte, hij hurkte, verstaan en
kon hij niet wat er gezeid wierd : 't ging den eenen
keer luide den anderen keer zoetjes, dan kwam er
gelijk een stuik tegen den berdelen weeg, 'tviel eentwat omverre... stille ! Wat mag dat zijn? e Houdt op,
gij..., of ik roepe!» Noreen keer vezelen. t Gaat van
hier ! » Wederom vezelen. Neen ik, voor geen goed
van de wereld! Weg, zeg ik, of... ! » Weer wat gevezeld. Fen kletsend geruchte. « Hekse dat gij zijt
'k zal u vinden ! Poef ! 't Vliegt eene deure toe, en
niets meer, alles is stille.
Wat mocht dat geweest zijn ! Heintje en dorst
niet roepen, en, als Tree eenen tijd nadien, binnen
kwam, met een rood gezichte, en hem vroeg, of en
wist zij van niets : « Baas, zou-je er niet wèer inkruipen ? ^ Heintje zei simpelijk van ja, en 't en vroeg
nievers achter, en het lief wat hem duister was duister blijven : pei;:de het; 'k ga daar eerst eenen keer
op slapen. En het sliep er op over dat het ging.
Heintje vergat alles van 's anderdags, zoo oude
lieden plegen.
't Wierd Augusti, en de toubak, die het, spijts
de kwalijke zorge, nog al wel gesteld had, moest
voor de tweede maal gebroken worden. « God zij
gedankt! En als Pee komt dan zal alles wel gaan,
dacht Heintje, en 't was zuiver buiten zijn zelven van
blijdschap, tot zoo verre dat pacht en baron en
Berten en alles scheen uit zijn geheugen te zijn.
Zoo leeft de mensch al te mess eene zalige
stonde van vergetendheid, en het doet hem deugd !
Maar 't zal Heintjes zielken gedenken !
't Was twee in de achternoene, of daaromtrent,
en Heintje zat wèerom order zijnen wijngaard, voor
de deure, te zuilen, in zijnen leunstoel. Tree was aan
den arbeid.
« Hoe gaat het al, baas Meersmans? # Vroeg een
knecht, met een taartekazakke aan, zoo men zegt,
van bachten de boonpersen komende.
« Hoe gaat het al, hoe gaat het al ! # vroeg
Heintje, herhalende, en met zijne handen over-endweer zijn voorhoofd vrijvende, t hoe gaat het al ! En
wie is er daar nu? •
• 't Is van den barons.
I Ha 't is van den barons ! •
t Hoe gaat het nog al? # hernam de livreiknecht.
• Daat gaat nog al daar of daar, # was grootvaders antwoordde, als 't een beetje gaat, men mag
niet klagen. Maar, de beenen, jongen, de beenen,
die en willen niet meer rneV. Hoe stel-je gij?
• Stiliekens aan, papatje, » hernam de knecht,
terwijl hij de pijpe uit zijnen mond ram, en Heintjes
hand vatte, die hem toegereikt was.
Ik worde allengskens een oud man, zei
grootvader voort, 'k en kan er niet meer achter
D

D

gelijk eertijds, jongen.
t Nu, ge zijt anderszins nog al wel te passe, •
zei de knecht, e daar is een tijd van werken en een
tijd van roster.
En zoo klapten ze al voort, van 't weêre, en
van den toubak, en grootvader gerocht er zoodanig
in, dat de knecht het eindelijk goed vond hem Le
onderbreken, met: • Ja, Papatje, ja-het, en t ja
zeker, maar weet-je waarotn dat ik gekomen
ben ....?
Stil zwijgen van grootvader.
't Is dat gij ne keer zoudt moeten komen,
Heintje, de baron moet u spreken, zegt baas
Meersmans. •
Daar kwamen droevige beelden en zwaarmoedige
gedachten in grootvader zijnen zin Berten, de pacht,
geen geld, wat nu gedaan!
't Was machtig heet, de lieden verzekerden dat
de kraaien gaapten, en dat men hoorns brandde, en
zulkdanige oud vlaamsche spreuken al; grootvader
en zei niets in 't eerste, maar vaagde met den lekker
of den opslager van zijne mouwe het zweet van zijn
angstig voorhoofd : Ja! zeide hij eindelijk, « hewel, als er niets vooren en valt, zoo kome ik van
den avond, als 't God beliefs, en de groetenisse aan
mijnheere. »
't Bleef altijd even hoot, had men gezeid, maar
toch, Heintje Meersmans, na God met gevouwen
handen en op alle bee zijne knièn om kracht en
sterkte gevraagd te hebben, trok zijn beste dingen
aan, en als 't een beetje herdelijk wierd, ram het
zijn stoksken, dat hem van over vijftig jaar zoo wel
aan de hand ging en dat het van Tangs om meer
begon noodig te hebben, en 't vertrok, met Ko,
Tree's brooder, op reize. Ja 't was eon lastige reize,
voor den ouden sukkelaar, maar 't docht hem dat
het zijne plicht was inken te doer, en hij ging er
naar toe.
Ik en gij, Tozer of lezeresse, wij zullen eenen geheelen dad Heintje Meersmans en Ko vooruitvliegen,
met onze gedachten, en mijnheer den baron 's morgens voor Heintjes aankomste gaan bespieden, daar
hij in zijnen leunstoel zit den journal te lezen. Hij
en ismaar 's avonds le vooren, late in den avond, te
huisgekomen, en heeft nauwelijks zijnenzoon Alfred
gezien. Als Alfred binnen kwam om Papa te groeten,
was papa ten uitersten verwonderd van eene roode
bekorste plekke en wat schribbels over zijn aanzicht
D
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to zien.

Wat is dat, Alfred? x zeide hij, na dat hij
tusschen zijnen zone en 't Licht van de venster was

gaan staan, om hem beter te bekijken, «Wat is dat?,
G,..trukt [Hi EWA' GAILLIAM), en COMP. Ilnek- en Stet. ndrukkers. Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 42

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 15. Protector noster, veertienste Zondag na Cinxen. 't Evangelie staat 4 e jaar bladz. 303,
en 't is van : • Aanmerkt de lelien des velds, zij en
arbeiden noch en spinnen niet, maar, ik zegge u dat
Salomon in al zijne glorie niet gekleed en is geweest
gelijk eene van die ! • Aanmerkt de lelie, lezers en
lezeressen,

En den zoeten reuk die uit haar vloeit;
Altoos jeugdig, fraai, in den saisoene,
Want zij wordt met hemelschen dauw besproeid.
Haar zoete geur overvloedig groeit,
Dat hij daar vervult het his des Heeren,
Dat is hare fame, die schoone bloeit
Ende in der eeuwigheid niet en zal keeren.
Daarom, o bruid christi, hiervan moogt gij leeren
Hoe dat gij in zuiverheid behoort te Leven,
En Jesus den Bruidegom gestadig eeren,
Daar gij u alsnu toe hebt begeven.

14 SEPTEMBER 1867

Begeertgij in dat goal te zijn geschreven
Die het lam Gods eeren op den throone,
Zoo moet dat besmet is van u zijn verdreven;
Gelijk als eene lelie weest zuiver en schoone.

Zoo lane als eene lelie nog is gesloten
Zoo en ziet men daargeene volmaaktheid aan,
Maar als de zonne in haar isgevloten,
Dan ziet men ze volmaakte schoonheid ontvaAn;
Te weten diegraankens die binnen haar staan,
Ontvangen:de verwen, als goud, van virtuten,
Daar men den brand van liefde uit mag verstaan
Daar alle deugden uit moeten spruiten.
Daarom, o bruid christi, wilt uw herle ontsluiten :
De zonne der rechtveerdigheid zal in u dalen;
U zelven moet gij sterven en gaan te buiten,
Dan zult gij gevoelen hare warme stralen,
En den Bruidegom liefde met liefde betalen,
Die u zalgeven der maagden kroone,
Hier boven in de hemelsche zalen :
Gelzjk als eene lelie weest zuiver en schoone!
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Onze Lieve Vrouwen Naamdag, l e jaar, bladz. 319.
— Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weer). Leest
het l e jaar bladz. 328, 329. Ik zei 't voorleden jaar
dat er maar eene enkele schaduwe van 't oud broederschap meer en was, die stolid om te verdwijnen:
op 17 September 1865 nogtans is 't heringericht geworden, en men bericht vandage bij omzendbrief als
volgt ; Daar de tegenwoordige omstandigheden ons
beletten de octave luisterlijk te vieren zal ze met
groote plechtigheid ten naasten jare gevierd en bij
brieve afgekondigd worden, de gewone Missen intusschentijd worden gedaan in de capelle ten rijken
Claren, waar de eerweerde Paters Capucinen hun
nieuw klooster aan 't bouwen zijn. Meer omtrent dit
broederschap staat te lezen in de t Geschiedenis van
het koninglijke broederschap der Zeven Weedommen van Maria, door Philippus I, koning van Spanjen en 31 e. van Vlaenderen, in St. Salvators kerk
te Brugge ingesteld ten jare 1492. Door A. Van De
Kerkhove, pastoor te Coolkerke. Brugge, bij Vr.
Van Hee-Wante, drukker des bisdoms. 1860. )
MAANDAG 16. Sint Cornelis, paus, en Sint
Cyprianus, Martelaars, 255 en 261. In 't jaar 4851
vond men, in den wijngaard boven 't oud kerkhof
van Sint Callixtus, rechts, langs de Appiaansche strate, op twee mijIsteenen buiten Roomen, eene brokke
van eenen marbelen zerk, waarop de volgende letters
te lezen stonden ...,ELIVS MARTYR; grave de
Rossi, de verrnaarde Roomsche oudheidskenner,
wist dat er in de derde eeuwe pausen in dat kerkhof
begraven waren geweest, en dacht dat er op de weersplete van die brokke zerk, kon hij er op komen, wel
inochte CORN..... gestaan hebben zoo dat men
eindelijk op het spoor gerocht was van de verloren
grafsted3 van Sint Cornelis, den pauselijken martelaar. Hij ging aan 't graven en kwam op eenen trap,
van tachentig terdten, oinleege leedende in onderaardsclie gangen, alwaar men allerhande opschriften over de wanden geschreven vond staan. Rossi
zocht al verder en verder en vond eindelijk, bij
eene krochte, cen stuk van den zelfsten zerk, met
het verlangde halfwoord CORN..... erop, en dan
nog een derde stuk, met EP. de twee eerste letters
van episcopus of bisschop. Men had nu geheel den
zerk en geheel het opschrift, te weten : CORNELIVS
MARTYR. EP., Cornelius martelaar bisschop. In
de krochte ontdekte men nog de oude muurschilderijen van de grafcappelle van Sint Cornelius, en het
stuk colomme waarop, over vijftien honderd jaar,
het lampken gestaen hadde, dat voor zijne heilige
reliquien brandde. Het heilig lichaam van Sint Cornelis was over oude tijden ontgraven geworden, en 't
rust hedendaags onder den hoogen autaar van Onze
Lieve Vrouw kerke in Trastevere of over den Tiber.

o Heilig Cornelis, weerd sanct met Gode,
Gij vervuldet de lien geboden
Met goeden gewerken. Daarna mode
Zoo gaaft gij over uwe leden
In tormenten ende in slane;
Geeft mij, heere God, in deugden te One,
Dat ik de ziele behouden moete;
VerIeent mij van platen boete,
Dat mij dit levee niet misvalle,
Ende beschermt mijne leden alle
In Roeder gezondheid, ter zaligheden,
Ende inpetreert mij pais en vrede.
DYSENDAG, 17. De wondmalen of stigmata van
Sint Franciscus, 1 e jaar, 329.
WOENSDAG, 18.
DONDERDAG, 49. Sint Januarius, bisschop van
Benevento 304. — Het wonder van La Salette, 1846.
— De beloken tijd begint, 1797. l e jaar, bladz. 392.
— Veldslag van Poictiers, 1356.
VRYDAG, 26. Sint Staas of Eustachius, martelaar, 120.
ZATERDAG, 21. Sint Mattheeuws avond. — De
najaarsevennacht of 't equinoxium begint.

--WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE
III

N. 63
Plaque de plumb avec pine notice abregee de la
vie de la princesse Gunilde, Mlle du comte Godwin et
de Githa, scour de Canut, roi de Danemark. Elle s'enfuit de l'Angleterre apres la celebre bataille de Hastings et mourut a Bruges en 4087. Elle fut ensevelie
dans l'ancienne cathedrale de Saint Donation, oit cette
plaque fut decouverte, le 31 Mars 1786.
Cathedrale de Bruges.

i

Dit wil zeggen : Eene looden plate met een kort
levensbericht van princesse Gunhild, dochter van
graaf Godwin en van Githa, zuster van Knuut,
koning van Denemark. Zij vluchtte weg uit Engeland
na den vermaarden slag van Hastings en stierf te
Brugge, in 1087. Zij wierd begraven in de voormalige kathedrale van Sint Donaas, waar men die plate
ontdekte, op 31 Maarte 1786. Dit stuk behoort de
kathedrale van Brugge.
Onder de Saxen die uit Duitschland voeren, in
de jaren 450, zijn de vlaamsche Saxen hier komen
aangezeild en hebben ons land Fleandreland of vluchtenderland doer heeten; anderen, de Angelsaxen,
zijn hier rechtover in 't Brittenland belonden, en
hebben't Angeland of Engeland genaemd, hun aldaar verdeelende in West-sawn, Zuid-saxen, Oost-
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saxen, enz., na dat zij gelegen waren. De zuidsaxen
hadden in 1042 voor grave eenen zekeren Godwin,
zone van Wulfnoot, dien men nu, op zijn vlaamsch,
Goddijn zou heeten, 't gene te zeggen is Godsvriend.
Nu die Goddijn was de machtigste grave van Engeland. Sint Eduard zat ten dien tijde op den throon,
en Goddijn had er geern zelve op gezeten. Wat doet
hij? Sint Eduard, en had geene kinders, zoo Goddijn
bestierde als huismeester des konings, het rijk naar
zijne eigene hand, en dacht, ik zal na Sint Eduards
dood zelve koning zijn. Maar, 't gebeurde ende zoo
wilde 't God, dat Goddijn schielijk, over tafel aan
's konings zijde, kwam te overlijden; bij zijne vrouwe Githa, Sinte Knuuts dochter van Denemark, kinders achterlatende, onder andere Harold II, die met
Machthild, 's hertogs van Normandien dochter, getrouwd was, en een meisken dat Gunhild hiet en dat
zeer vroom en deugdzaam was, benevens Edith, 's
konings Eduards vrouwe en koninginne van Engeland. Sint Eduard ondertusschen stierf ook en liet
bij testaments 't rijk van Engeland over aan Wilhelm,
den hertog van Normandien, Harolds schoonvader;
Wilhelm zelve, was met Machthild de dochter van
onzen grave van Vlaanderen getrouwd.
't En zal u zeker niet verwonderen als ik u zegge dat Harold II zijn schoonvader van Normandien
trachtte den weg af te schieten, zijn boutje vooren te sicken, en hem met der haasten liet koning
kroonen van Engeland, en Machthild zijne vrouwe, Wilhems dochter van Normandien stootte hij
weg : hij en wilde ze voor koninginne niet. Dat was
willen maaien dat Goddijn zijn udder gezaaid hadde,
maar Wilhem, en liet het ook niet liggen, zoo gij gemakkelijk kunt verstaan, ende dat was cause ende
oorzake, zest Despars, dat Harold niet alleen van de
kroone onteigend wierd, maar ook zijn lijf en Leven
daaraan toelei, zoo gij zult hooren.
Immers, als de hertog Wilhem 't groot ongelijk
verhoorde dat zijne dochter geschied was, zoo wierd
hij met zulk eene gramschap ontsteken dat hij van
stonden aan den koning Harold zijnen schoonzeune
ontbood dat hij vrouw Machthild, zijne dochtere,
koninginne van Engeland waken zoude, zonder
eenig langer vertoef, ofte, indien niet, hij zoude de
kroone, die hem met den rechte toebehoorde, zelve
komen bezitten. Maar vat hij ontbood of dreigde,
daar en kwam anders niet af. Dienvolgende zoo
verzochte hij hulpe en bijstandigheid den den grave
Boudewijn van Vlaanderen, zijuen schoonvadere,
dien hij in alle gewilligheid ende zeer bereid vend,
behoudens dat hij ende zijne nakomers, graven ofte
gravinnen van Vlaanderen, in Leval van victorie, in
belooninge van dien, jaarlijks uit der kroone van
Engeland heffen ende outvangen zouden, drie hon-

derd mark zilvers, 't welke de hertog Wilhem zeer
geern toestond. Ende korts daarna wierden in Vlaanderen twintig geweldige schepen van oorloge uitgcreed, ende tiene in Normandien, al wel toegerust
ende voorzien van alles dat ter oorloge diende, waarmede-dat de hertoge Wilhem overzeilde. Ende, in de
havens van Engeland toegekomen zijnde, Bede hij
daar achtereen al zijn y olk te lands trekkers, ende
met dien dat hij uit den schepe terdten zoude, zoo tardt
hij tot over de knien in 't slijk, daar al zijne edelmannen ende capiteinen buit' der maters zeer in beroerd ende te wets waren; maar hij loech er omme,
zeggende jegens hemlieden al die hem ter hulpe
kwamen : Dit Breit' mij immers wonderlijk wel, dat
ik dus vaste in 't mijne std, ik hope, bij der gralie
Gods, dat 't een voorteeken is dat ik er niet haast
uit scheiden en zal. Ende van zoo haast zijn y olk al
ontscheept was, met al 't gone dat hun tsir oorloge
behoefde, zoo stelde hij ze allegader in zeer schoone
ordonnantie, verbarnende voor hunne oogen al de
schepen daar zij mode gekomen waren, ende zeggende tot hun
I Hier heats ik ulieden al te samen wellekomme, mijne lieve kinderen, want ik hier op mijn eigen
Brood ende erve ben, die men mij te ongelijken
onthouden wil, maar, 't spijte vie 't Teed is, wij willender t' samen intreden ende in weelden blijven lcven, alzoo Lange als ons de opperste Heere sparen
zal. En vreest geene menigte van vijanden, want de
victorie en lift vrij in 't petal niet, maar in de corage
ende in elks hoed recht, waaraf dat er ons zooyele
overschiet als onze vijanden to kort is. Pit zegge ik
to stoutelijker, omme dies wills dat ulieden groote
dapperheid ende vromigheid in 't fait van wapenen
mij genoeg kennelijk gemaakt is, int 't veroveren
der hertogdommen van Normandien. Houdt dien
zelven mood ende corage, die gij met al ulieden
voorzaten van Duds gehad hebt, in reel diyersche
voorleden oorlogen ende bataillen; ende wat gijlieden in 't generale ofte in 't particulicre voor mij
lijden zult, dat wil ik toekomende tijden al hoogelijk
jegens een iegelijk van ulieden beloonen ende vergelden, zoo dat 's hem elk beloven zal. Dus strijdt
kloekelijk, als vrome krijgslieden, jegens hen die
ulieden sere ende welvaart benijden, ende peist altijds dat er Been weg en is om van hier to vertrekken.

D

Dit al/oo gezeid hebbende, zoo trok de voornoemde hertoge Wilhem zijne y ijanden te gemoete,
de welke in groote menigte jegens hem kwamen, op

den weg van London, te Hastings, daar men terstond,
zonder eenig vertoef, eene afgi ijzelijk groote bataille
zap oprijzen; maar de Noordmannen behielden 't
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veld, met den Vlamingen, ende koning Harold wierd
daar met eenen pijl door zijne hersenen geschoten,
zoo dat hij ter stede dood bleef, met al degene die
in tijds hun eigen zelven niet gebergen en konsten
met der vlucht, want men ontving er niemand in
genaden, hoe rijke, hoe machtig, ofte hoe edel dat
hij ook wezen mochte. Als de edele hertoge van
Normandien zag dat hij de overhand hadde, ende
zijne vijanden meester was, zoo trok hij voort met
al zijn gendarmerije binnen der stede van Londen,
daar hij gewapender hand koning van Engeland gekroond wierd, op den vijf-en-twintigsten dad van
December, in 't jaar Ons Heeren 1066, makende in
zijne krooninge Wilhem de Rosse, zijn oudsten zeune,
prince van Wad's, en Robrecht korte-knie, zijn tweeden zeune, hertoge van Normandien, ende de reste
van zijne edele mannen, capiteinen ende andere
vrome lieden van wapenen, sloes hij rudders.
Harold, de laatste Saxensche koning van Engeland, was dan verslegen, wat deed nu Gunhild,
zijne zuster, de vrome rnaagd
Zij kwam, met heure moeder Githa, zuster van
Sint Knuut en eigen rechtzweer van Karel den
Goede, naar Exeter gevlucht, waar zij een brugsch
schip vond liggen, en daarop al hare kleenooden,
kostbare reliquien, mitsgaders boeken en andere
kostbaarheden medegenomen hebbende, kwam zij
naar Vlaanderenwaard, verbleef eenige jaren te Sint
Omaars, in Fransch Vlaanderen, en kwam van daar
naar Brugge, waar zij stierf op 24 Augusti 1087. Zij
stichtte een jaargetijde in Sint Donaas, en begiftigde
die kerke met velerhande kostelijke juweelen, benevens eenen latijnschen psauter of psalmbook, met
Angelsaksischen uitleg. Gunhild wierd begraven in
den zuidpand of ommegang van Sint Donaas,
benoorden Sint Donaas kerke, en 't was daar dat
men, omtrent de zeven honderd jaar later, te weten
op 31 Maarte 1786, ter gelegentheid van 't wijden
van de kerkdeure, 't graf ontdekte van die princesse,
't Welk in den muur gekapt en toegemetst was; daar
en bleef anders niet van over als eenige stukken
hoot, de beenderen van Gunhild, en de bovengemelde
looden plate, die onder haar hoofd lag. Zijne Hoogweerdigheid Felix Gulihelmus Brenart wierd hiervan verwittigd en deed de overblijfsels van Gunhild
zorgvuldig bijeen vergaren, en, met de plate en de
brokkelingen van de kiste, in een nieuw houten
schrijneken doen, dat bij met zijnen bisschoppelijken
zegel toezegelde, en dat vervolgens op nieuw in den
muur gemetst wierd, omtrent de plaatse waar men
dienlostelijken vond gedaan hadde.
Zoo ik gezeid hebbe, op den feestdag van Sint
Donatianus, 14 October laatstleden, — leest l ste jaar
bladz. 361, — wierd de kathedrale van Sint Donaas,

binst de fransche revolutie, openbaar verkocht, en
men begon ze af te breken, op 14 October 4799. In
4804, stond de muur daar nog van den zuidpand,
waarin Gunhilds beenderen berustende waren, maar
op 26 Februarij van 't zelve jaar, wierd 't kistje andermaal ontdekt door twee soldaten van 't fransch
garnisoen, die bezig waren, met ander werkvolk,
dien moor omverre te doen en af te broken. 't Kistje
wierd opengepraamd, en als zij den inhoud zagen,
booden zij het te koope aan eenen tapitsier met name
Riethaglie, van daar omtrent, die zei dat hij geen
prijs en hechtte aan zulke dingen. Hierop sloegen
de soldaten 't kistjen aan stukken, en wierpen al de
beenen onder het greis, uitgeweerd een, dat zij behielden, mitsgaders de looden plate. 's Anderdags,
vernal') kunstschilder Pieter Ledoulx 't geval uit
den mond van tapitsier Riethaghe, en haastte hem
om gezeide plate te gaan afkoopen; hij betaalde er
drie franc vooren, en gaf ze den weledelen heere
Joseph Van Huerne de Puyenbeke, die daarmOe naderhand de kerke vereerde van Sint Salvators, waar
zij nu nog, in de kerkmeesters kamer, bewaard
worth.
Hier is de vertalinge van 't latijnsch opschrift,
dat op de plate staat
t Onze Vader f Ik geloove in God den Vader,
en de reste die in 't Symbolum van de Apostelen
geschreven staat.
Gunhild was afkomstig van den allerhoogsten
edeldom, en eene geboren Engelsche. Haar vader
was de Grave Godwin, onder Wiens bevel het meeste
deel van Engeland in den oorloge ging; heure
moeder hiet Githa, en zij was van eene doorluchtige
deensche familie. Zij en was nog maar een kleen
meisken als ze God eeuwige zuiverheid beloofde,
en, terwijl zij de geestelijke bruiloft betrachtende
was, ontzeide zij verschillige edele , vorsten, die haar
tot den echt verzochten. Zij was al tot de huwbare
jaren gekomen als grave Wilhelm van Normandien
Engeland onderwierp, en haren brooder versloeg,
Harold den koning van de Engelschen; zij wierd dos
landvluchtig en kwam eenige jaren te Sint Omaars
woven, in Vlaanderland. Daar bleef zij in heur herte
Christum dienende, dien zij teederlijk beminde. In
hare handelwijze was zij, ten opzichte van hare
dienstboden blijdzaam en wel gemanierd; ten opzichte van vreemde, welwillend en rechtveerdig; ten
opzichte van den armor zoodanig goedgeefsch, dat
ze heur eigen persoon zeer vele onttrok. Wat zal ik
zeggen ? 't ging zoo verre dat ze heur zelven van alle
aantrekkelijke dingen onthield en, large jaren eer
ze stierf, noch vleesch en at noch ooit iets en nutte
dat haar aangenaam mochte voorkomen. Zij at
nauwelijks genoeg om te lever, droeg hairen kleede-
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ren, buiten de wete van die weinige lieden zelfs die
heur naast bij kwamen, en, strijdende op de kwade
lusten en gewoonten, wierd zij zegepralende in de
deugdzaamheid. Zij ekwam bij verloop van tijd naar
Brugge, bleef er eenige jaren, ging naar Denemark,
en kwam terug naar Brugge, alwaar zij, maagd
gebleven zijnde, verscheiden is in den Heere, in 't
jaar onzes Heeren incarnacie duist ende zeven-entachentig, negen dagen voor September, — 24 Oest,
— de twee-en-twintigste mane.
Daar zijn oude lieden te Brugge die in den tijd
hunnen toevlucht genomen hebben naar den nood
Gods, of capelle van der Bank, in den Zuid-oosthoek
van den pand van Sint Donaas; daar had men eenen
grooten zerk geleid, ter indachtigheid van Princesse
Gunhild; op dien zerk stond een opschrift, dat,
verkeerd, Gunhild voor de keizerinne Koenegonde
uitgaf, die Hendrik de Zwarte verstiet; voor dien
zerk, deed men jaarlijks, bij besluite des capitels,
eenen plechtigen zielendienst, op den 21 stcn Oest,
in plaatse van Sint Bertelmeeuwsdag, den 24 sten , die
heur sterfdag was, maar geene requiem Missen toe
en laat. Dit besluit is van daags na Sint Donaasdag,
15 October 1389, wanneer men ook besloot al de
kostelijkheden die Gunhild de kerke gelaten hadde te
verkoopen, omdat er Been ander middel en was om
de kerke te vermaken, die, zegt de resolutieboek van
't capitel, t tanta indiguit reparatione et specialiter
in teeto et vauta et voya chori », dat is : die zeer
krank was, in 't dak, in de saute en in de vooie van
den choor. Van al die schatten en van Gunhild zelve
en blijft er dan niets hoegenaamd meer te vinden,
en het laatste bloed der Angelsaxische koningen
van Engelarid, bloed waaruit Sint Richard, Sint
Edmond, Sint Edwin, Sint Bonifacius, Sinte Walburge, Sinte Ethelburge, Sinte Amelburge, en zooveel
heiligen sprooten is te Brugge gestorven; te Brugge
is Gunhilds heilig gebeente in den wind gestrooid,
van onwetend fransch krijgsvolk, en al dat er overblijft is die oude zwarte plate lood, waarop de
vrome Gunhild, zoo Lange jaren slapend, vereerd
wierd in heur Graf.
No 177.
Crosse de Saint Maclou, natif d'Angleterre et
eveque d' Aleth en Bretagne, qui mourut le 45 Novembre
565 ou 570; composee de morceaux d'ivoire reunis au
moyen de douze anneaux en cuivre dore. Provient de
l'ancienne cathedrale de Saint Donatien a Bruges.
Cathedrale de Bruges.

Dat is : Staf of krootse van Sint Machuit, geboortig van Engeland en bisschop van Aleth, in
Bretanjen of Bortoenjen, hij stierf op 15 November
565 of 570; hij is gemaakt van verscheide stukken
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ivoir, aaneengelascht bij middel van twaalf minselt

van verguld koper. Die staf, komende uit de oude
kathedrale van Sint Donaas, te Brugge, is nu eigendom der kathedrale van Sint Salvators, in de zelve
stad.
't Bovenste van den staf, of de krulle, is van hard
hout gemaakt, en er bijgevoegd, in 1772, door kaneunik Johannes Baptista Schellekens: leeger draags
hij een pergamenten bandeken, met een zegel in
rood lak daarop, en 'tvolgende in gedrukte letters
Pontificale Pedurn St. Machuti, Ep. et Conf. olim in
Eccl. Cath. St. Donatiani, Brug.; nunc veto in Eecl.
Paroch. St. Salvatoris asservatum, et expositum die

15a 9br1 . 't Is te zeggen : Bisschoppelijke staf van
Sint Machuit, bisschop en belijder, eertijds bewaard
en uitgesteld op 15 November, in de kathedrale
kerke van Sint Donaas, te Brugge, en nu in de
prochiekerke van Sint Salvators. — 't En is 't gebruik
niet meer van den staf van Sint Machuit, op zijnen
feestdag,13 November, ter vereeringe der geloovigen
uit to stellen; men draagt hem ook naar geene zieken meer, binnen en buiten stad, zoo men eertijds,
om wille van 't groot betrouwen des yolks in dien
ouden Bortoenschen heilige, vele plag te doen. In
de rekeningboeken van Sint Donaas, van de jaren
1271 tot 4377 staat er jaarlijks aangeteekend hoe
veel de lieden - geofferd endc gejond hadden pro apportatu baculi Sancti Machuti, voor het dragen van
den staf van Sint Machuit, en 't waren zeer aanzienelijke sommen. In 1377-1378 wierd er, ten prijze van
34 schellingen, eene groote sloove of scheede gemaakt, ad usum baculi Sancti Machuti extra villain
ferendi, om den staf buiten stad te dragen. Zoodat
die staf brugsch eigendom en met brugsche gebruiken ten nauwsten verbonden is, van over 600 jaar,
ten minsten.
Na 't afbreken van Sint Donaas en de afschaffinge van 't capitel, bewaarden de oude kaneuniken,
met groote zorge, die kostelijke reliquie, en gaven
ze, in 1804, aan Mijnheer Joseph Van Huerne de
Puyenbeke, die erm6e de kerke verrijkte van Sint
Salvators, waar zij heden nog, in de kerkmeesters
kamer, berustende is.
Benevens den staf van Sint Machuit, bewaarde
men nog voortijds in Sint Donaas, eene ribbe met
sommige andere gebeenten van dien heiligen Bisschop. De zelve kerke bezat ook eenen arm van
verguld zilver, die steunde op vier leeuwkens van 't
zelve metaal, en die negen mark, zeven oncen
zwaar woes; men noemde hem den arm van Sint
Machuit, om reden van de reliquien die er in
besloten waren. In 1578, moest dit schoon zeinsel
met veel andere kunstschatten in harden geleverd
worden van de Geuzen, die 't zonder twijfel zullen
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gesmolten hebben. Wat er met Sint Machuit's reliquien geschied is, buiten zijnen staf, en hebbe ik niet
kunnen achterhalen. In de noordbeuke van Sint
Donaas stond er eene capelle van Sint Machuit, 't was
de tweede aan de slinkere hand, als men, langs de
lijkdeure of einddeure, binnenkwam.
In ons bisdom is Sint Machuit patroon van de
kerke van Wulverghem; de prochiekerke van Zwyndrecht, in Oostvlaanderen, bezit merkelijke reliquien
van den heilige, die zij gekregen heeft van de
voormalige Benedictinen te Gembloers, in Waalsch
Brabant, nu Provincie Namen, dewelke, binst de
jaren 1000, 't lichaam van Bien heiligen man ten
grooten deele bekomen hadden. Men dient Sint
Machuit te Marcke bij Kortrijk; gaande van Loo
naar Pollinckhove komt men aan eene herberge die
heel : I in Sint Machuit D ; en de kinders die de
namen opzeggen van hunne vingers zeggen bij
streken nog

1 Duimeloot
2 Lekkepoot
3 Lange rake
4 Korte knape
5 Pier-Maguit,...
Uit al 't voorgaande kan men besluiten dat Sint
Machuit in Brugge en in Vlaanderen eertijds zeer
volksbemind en gediend was. Men verbeeldt hem
gemeenelijk staande op eenen visch, 't Been de
legende uitgeeft die van hem verhaald wordt, te
weten dat hij Bens op eene zeereize op den rugge
van eenen overgrooten walvisch zou Misse gedaan
hebben, meenende dat het een eiland was.
Nadere inlichtingen zou ik grootelijks begeren,
mar zijn kwatt krijgs, bezonderlijk omdat de heilige,
gelijk Sint Joos, een uitlander en een Bortoen was,
omdat hij tot hooge oudheid behoort, en dat de Eerweerde paters Bollandisten nog aan den 15 November, Sint Machuitsdag, niet gekomen en zijn.

UITSTAP IN DE WARANDE

DE BISO

Dat ware eene uitstap in de warande inderdaad,
moesten wij den Americaanschen biso gaan bezoeken, waar de missionarissen ons sedert land mee
bekend gemaakt hebben ! De biso, zoo hieten de Romeinen een zeker slach van ossen, is de wilde vs,

de wilde koe van America; niet de wildgeworden
koe, die onze en andere landverhuizers daarin gevoerd hebben, nosh de wilde Witte koe, die, tot den
dag van heden, nog in sommige parken van Engeland
loopt, maar een eigen slach van koeien, die nog
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nDoit getemd geweest en zijn, en die men bij troppen
sours van twintig duizend in America vindt loopen.
Loopen is het woord, want — waarom en weet niemand, — op zekere tijden van 't jaar verhuizen de
bisos, en als zij eenen keer aan de lucht geroken
hebben waar zij henen willen, niet en zal ze wederhouden, de breedste waters zelve niet. Kornt de
reiziger ze tegen en hoort hij ze van verre aankomen,
gegelijk de dondervlage, dat de aarde beeft onder
hunne voeten, hij vlucht zoo verre en zoo zeere zijdelings als hij maar en kan, want, Borst hij hun den
weg afstaan, hij bleef, met peerd en al, in den grond
getrappeld : daar en is geen stopper aan, en uit den
weg schuiven en kunnen zij niet. De biso is een
schrikverwekkende beeste, en zeer moorddadig als
hij getergd wordt; hij schipt doodelijk met de \Torpooten, en, met zijne hoornen vooruit en tegen den
grond, durft hij de felste vijanden stout zien komen.
Leeuwen en tigers zoeken altemets eenen trop bisos
an te vallen, als zij geen alleenloopers en vinden en
dat ze razend zijn van honger, maar, nauwelijks zijn
de bisos het Beware, of, in eenen bliksemslag, staan
ze al bijeen, in eene rondo, koeien, kalvers en ongehoornde koppen in 't midden, de andere daarrondom, de hoorns uitewaard, een levende beweegbare en ondoordringbare muur. De Witte wolven
zouden zij altemets gastvriendelijk bij hun laten
komen, en dat weten de wilder, zoo, met een witwolvenvel aan, kruipen zij somtijds miler verre, our
onder de Wilde ossen te geraken, en, eons binnen
schote, dan lossen zij den rioter pijl, die zelden
mist, en den ruischenden biso woedend op den bijs
zendt, tot dat hij ievers nedervalt, in de sneeuw blijft
stoker, of anderszins de yang wordt van den verstandigen mensch. Zoo komen ze, in wolvenkleederen,
maar van binnen zijn 't roovende en alles meester
kunnende menschen.

« Geer geld ontvangen ? •
•Ja toch, papa, ik heb 't in mijn secretaire daar
zitten; laat zien: Wagenaere heeft geweest, en Pee
Chielens, nu, al de quittancen zijn betaald, papa,
behalve Meersmans.
• Meersmans ! ) hernam de baron, steunende op
Meersmans, s wat mag er met hem haperen ! )
« Ja ! D antwoordde Alfred, « dat en wete ik
niet, '1 zijn er die zeggen dat Heintje zijn boelken
heeft laten te kwiste gaan, Megheid zeker, zoo dat
gaat hedendaagsch, de lieden zouden willen geld
winner, niet werken, en Diet betalen.
« Als ge beneden gaat, zegt een keer tegen den
knecht dat hij Meersmans ontbiedt, hoor-jel, Alfred?
Ja-wel, papa. •
i Maar, Alfred ! D
1.1a, papa, »
1k had u wel lets mèegebracht, jongen, maar ik
en belaste mij niet geern op reize, en toen nog, wat
krijgt men al?.... Als ge dan ne keer ievers bezonderlijk op gezind . zijt, Alfred, en dat het niet al te
buitenspoorig diere en moot kosten, zegt het mij ne
keer, zul-je ? Heb-je 'tgehoord, Alfred
« Wat zed je daar papa ? — Mag ik je wat verzoeken ? Prachtig, prachtig, ja, ik wete wel iets,
maar, zou 't niet te diere zijn ? Zou I het u durven
vragen, papa, en ga-je 't mij niet ontzeggen ? D
« Dat zullen wij moeten effenaan zien, D zei
Papa, c laat hooren.
« Ha, 'k hob al zoo large gezeid : 'k wil dat ik
van mijn lever nog een rijpeerd hadde ! En Claeys
baaide merrie komt te koope, zulk een snel beestje,
men zou 't stolen; dat het niet en ware ....
« En wat zou 't moeten kosten, zeg-je?
« Acht honderd, was 't gezeid, maar zeven honderd vijf-end-zeventig zou er al geheel nabij op aankomen, peize ik, papa. •
Zeven honderd-vijf-end-zeventig, D- zei papa
traagzaam.
« Ja papa !
« Nu, snake, D hernam de vader, « je zijt binst
mijne afwezigheid trouw op je post gebleven, hope
ik, als je geld nu in order bevonden wordt dan kunje er acht honderd frank van opstrijken, en wij zullen
een keer je peerd gaan bezoeken, toen, te Ore.
« Ha, papa toch !
a Asa, genoeg, zendt den knecht, en zegt dat
Meersmans moot komen. D
« Danko papa, danke ! je zijt toch waarlijk al
te hoed...
Maar papa zat ondertusschen wèer in zijnen
leunstoel, achterover in zijnen journal te snuisteren,
zoo dat Alfred, zonder meer, de lone van den trap
afslierde van blijdschap, zoo hij in zijne jongere
11
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I Wat, papa? bier papa ? D zei Alfred, met zijne
hand aan zijn aanzichte, 4 't vensterken op den allee
was blijven openstaan, papa, en, als ik boven aan
den trap kwam is mijne keerse uitgewaaid, en 'kben
dan in den duisteren, al taster, tegen den hook van
de porceleinkasse gaan stuiken, dat ik meende dat
mijn hoofd in tween spleet, papa, maar 't en is riots,
't zal gauw gedaan zijn !
« Doet het zeer?
« Neen 't papa, neon neen't, 'tis gepasseerd !
En Beene van mijne Dude tassen gebroken ?
g Niets, papa, niemendalle, of 't en zij mijne
kake, papa, zoo gij ziet, die wat beschadigd is, en
die is al op een beteren. »
D
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dagen placht, en seffens met luider stemme in den
hof gehoord wierd, roepende naar den knecht :
« ..... seffens om Meersmans gaan ! )
11.. .1.1
zei
grootvader,
t aaie, Ko ! me gaan
« Aaie !
hier een beetje rusten, jongen, s als hij aan 't ijzer
hekken kwam, langs waar men het hof van den
baron binnen ging, t 'k ben toch zoo moe ... dat 't
niet zeggelijk en is. Wacht Ko, • en hij hield Ko
vast, om traagzaam op den boord van den dijk hem
neëre te kunnen zetten, en te rusten.
t Daar zie ! ) zei Heintje, na eene pooze rustens,
I laat ons nu, in Gods name, nog een stapke voorder
gaan, en zien wat er van den baron zijne beliefte is.,
Heintje Meersmans wierd ingelaten, in eene
kamer geleed, en de baron kwam bij hem. Hij was
het oud manneken zoo vriendelijk als vooren en na,
en hood hem eenen stoel.
• Wat was er van mijnheer den baron zijne
beliefte? s vroeg Heintje Meersmans, als 't asem genoeg gekregen en gegroet hadde.
t Beliefte ! Dat zul-je gij zeker zelve best weten,
Heintje,» zei de baron, (t waar zit de pacht, man ? ,
* Hewel, mijnheer de baron toch, » zei Heintje,
t wat zal ik zeggen, mijnheer, de pacht, eh ja, tot
van den jare hebbe ik altijd eerlijk en treffelijk voldaan, God zij gedankt van zijne gratie, mijnheer de
baron, en, om te zeggen met het woord van waarheid , mijnheer de baron, van de jare, eh ja, ne mensch
kan al mets eenen keer achteruit gaan, en ...
*. Gij, achteruit gaan ! » riep de baron, g maar
hoe komt dat? De toubak is laatste maal wel gelukt,
en goed ingegaan, en machtig opgeslegen, hoe komt
dat? 'k En versta mij daar niet aan !
'k Geloove 't wel dat er de baron hem niet aan
en verstond; en breederen uitleg en kon Heintje van
zijn herte niet krijgen, te weten, dat het Berten zelve
aanklagen zou, als de schuld van zijn ongeluk.
I Och ! s zei 't eindelijk, t mijnheer de baron, zie
'k en kan 't niet uitspreken hoe dat 't gekomen is,
maar, als 't een's schuld niet en is, 't is toch nog al
hard ! ... s
Q Hoort dan ! s hervatte schielijk de baron;
: Heintje, je weet dat wij nooit Beene kwaa vrienden
geweest en zijn, en, om veel woorden daaraan den
hals te breken 'k en houde daar niet van, ge zijt
eentwaar verdoold in jen rekeninge, Heintje, en, voor
dezen keer, zal ik alzoo doen zie, » — en hij bekeek
het manneken door zijne sterwijs uitgespreide \lingers, — 41 versta-je 7t? omdat gij een oud manneken
op mijn goed geworden zijt; maar op te passen dat
gij den volgenden valdag hier zijt met de pacht,
want, ik moet zeggen, ge'n pacht toch niet te diere,
Heintje. Kunt ge naderhand den achterstel wat in
I

korten, dat zult gij doen, daarop durve ik betrouwen.
Maar, 'k moet u nu nog eentwat zeggen : Zijt gij te
oud om te werken, of deugt je yolk niet, scheedt uit,
en men zal u wel weten fevers te besteden, hier of in
stad : zoo kun-je in vrede jen letste dagen slijten. •
• En de jongens toen ! zei Heintje, dat klaar
verschrike, in 't gene dat het kwam te hooren.
A

'T CASTEEL

Wie met den borgers van hooger name,
Als hij van dezer wereld scheidt;
Geerne te herbergen kwame,
In 't hoc* lialeis der Triniteit,
Zal hier een casteel geestelijk
In 't herte stichten sterk ende vast,
Daarin dat Jesus vredelijk
Herbergen mag, de lieve Gast!
Gelijk gij hierna vindt beschreven
Hoe dat men dit casteel zal bouwen
Met goeden werken en doogdelijk Leven,
Zoo mag m'er Jesus in betrouwen;
Want 't geloove en de goede wille
Ne doet ons bate noch profijt,
Zitten wij ledig ende stille
Van deugden te werken, hier in der tijd.
Hierom, verstaat en neemt het ware,
Wie dat zal hooren ofte lezen,
Opdat gij in der Engelen schare
Van Jesu moogt geherbergd wezen.
Ende voor den gene die 't casteel maakte
Wilt Gode bidden vriendelijke,
Dat hij hem geve, want hij 'r om waakte,
Voor zijnen arbeid hemelrijke.
4460.
Amen.

D

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Ingezonden :
Sinte Niklaais van Tolentijn
Breng m'een schuitje met lekker ding,
En een schuitje met safran,
'k Zal 't al in mijn koffertje slaan,
Mijn koffertje staat te koopen
Voor vier franken en half,
Een koe en is Been kalf,
Een kalf en is geen zwijn,
't Zal morgen schippertjes schippertjes mesdag zijn.
...........

In den numero van Zondag laatst, bladz. 323,
anno 4436 zet
Pte colomme, in plaatse van
anno 1330 s, en bladz. 324, 2d. colomme, in
plaatse van Augustinus Josephus, moet er Constantinus Josephus staan.
a
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BOND DEN HEERD
EEN LEER— EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

No 43

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 22.

Inclina Domin g , vijftienste Zondag

na Cinxen. 't Evangelic is van den zone van de weduwe van Nairn, dien Jesus van de flood verwekte.
l e jaar, bladz. 319. Eusebius, op verscheidene plaatsen van zijne kerkelijke historic, zegt dat onder de
leerlingen Christi een zekere Quadratus was, die,
Christum met eigene oogen en zijne mirakelen gezien hebbende, een verweer schreef van het christendom tegen het heidendom,'t welk verweer hij naar
keizer Hadrianus zond. Nu, een deel van dit verweer wierd in de jaren 1600 ontdekt, in een grieksch
klooster, en 't is uit een ander deel van dat zelfste
verweer dat Eusebius den volgenden aanhaal trekt :
i De daden onzes Zaligmakers waren doorgaans
open en blijkbaar, ingezien zij in der waarheid gebeurden, immers de genezen kranken en de verwekte dooden en waren niet alleenelijk gekend en te

21 SEPTEMBER 1867

zien, als zij genezen wierden of wederom in 't leven
kwamen, maar hunnen ganschen levenstijd door;
niet alleenelijk zag men ze, zocr Lange als de Zaligmaker op der aarden verbleef, maar zij waren na
Zijne hemelvaart, nog langen tijd in wezen. En zoo
komt het, ) zegt Quadratus, a dat eenige van hun tot
op onze dagen in 't leven gebleven zijn. » 't Is wel
mogelijk, ingezien zijne jonkheid als hij verwekt
wierd, dat de zone van de Naimsche weduwe nog
leefde in Quadratus tijd en tot bewijs van Christi
wondere werken diende. Wat er van hem naderhand geworden zij is moeielijker om achterhalen,
ingezien de gansche joodsche slam ten deele gedood,
ten deele uitgehongerd, ten deele versirooid wierd,
onder Titus. De christelijke legende en heeft nogtans
de zake alzoo niet gelaten, en, gelijk de schilderJesus
en Maria eene dracht en kleur van kleederen toegeeft na zijn kunst- en denkvermogen, zoo geeft de
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legende den zone van de weduwe van Nairn eenen
name en daden: hij hiet Maternus, zegt zij, en was
discipel van Sint Pieter, en, nademaal Sint Pieter er
Been doen aan en zag om zelf geheel het noorderlijk
Europa tot Christum te bekeeren, zoo zond hij den
verwekten jongeling, zijnen subdiaken Sint Maternus. Hij kwam dus met twee reisgezellen, Eucharius
en Valerius, en predikte aan den Rhijnoever en op
de Moeselboorden; hij stierf te Eley, in den Elsas.
Eucharius en Valerius gingen naar Roomen Sint
Pieter de wete dragen, en Sint Pieter zond ze beiden
terug, met zijnen eigen pauselijken palster ofte staf,
om Sint Maternus daarmede te verwekken. Eucharius wierd naderhand de eerste, Valerius de tweede
bisschop van Trier, en Maternus, weèr levend gemaakt, stierf eene derde maal, bisschop geweest
zijnde van Keulen en van heidensch Tongeren. Gelijk nu de geschilderde Christus en het versierd
Mariabeeld den waren Christus ende ware Maria vertegenwoordigen en ons in 't geheugen prenten, zoo
kan in den grond van deze legende ook wel de waarheid verborgen en gemengeld liggen, zoo nogtans
dat het menschelijk verstand te kleen en te gebrekkig is om het een uit het ander wel te kunnen onderscheiden. Ondertusschen het yolk houdt aan 't zijne;
de geleerde eerbiedigt al wat in de duistere oudheid
verborgen ligt en gaat er voorzichtig met om, ende
waanwijze halfgeleerde dwaze vindt dat het gemakkelijker en meer bijval brengend is to spotten met
hetgene hij niet en verstaat. Sint Maternus komt den
veertiensten September. —Te Brugge, in Sinte Walbrugkerke, op den derden Zondag van September,
is 't de translatie van Sinte Walburge en de plechtige vereeringe van hare reliquien en heilige zalfolie.
Bij hetgene ik 't verleden jaar diesaangaande bekend
maakte en lief in druk gaan, op bladz. 335, en volgende, dient gevoegd te worden, ten eersten, dat de
koperen plate, die afgedrukt staat op bladz. 337 nagemaakt is op het voortreffelijk portrait van Fovin
d'Hasque dat de schermschool van Brugge toebehoort, en gemaakt wierd door van Oost; het staat
tegenwoordig uitgesteld op de Halle te Brugge, door
de zorge van de Sint-Thomas en Sint-Lucasgilde,
onder no 212. De gewonelijke plaatse waar dit portrait pleegt te staan is schermers kamer, op de halle,
en 't koper behoort in eigendom de kerke en confrerie van Sinte Walburge. Ten tweeden, de heilige
olie van Sinte Walburge is vervriesbaar, 't gene blijkt
uit de volgende memorie, die te lezen staat in de
resolutie boeken van Sinte Walburge. De spellinge
in dit en diergelijke stukken, make ik, om 't gemak,
aan de reste van mijnen text gelijkvormig, zonder
nogtans iets anders te veranderen.
Memorie. Den 14 Maarte 1740. Op heden, ten

acht uren en half 's morgens, zoo hebben de confraters, benevens den heer caplaan Ryelant, als proost
van de confrerie van Sinte Walburge, rapport gedaan
aan d'heer Joseph ende d'heer Jan van Steelant, dat
de heilige olie van Sinte Walburge vervrozen, mitsgaders het flaschken geheel in stukken was; dat,
mils den dooi, de zelve begonste te smelten; dat zij
't zelve bevonden hadden in 't opendoen van de kasse,
als men de Misse van de confrerie zoude gaan doen
hebben, die 't elken tweeden zondag van de maand
gebeurt. Ende hebben de voornoemde heer Ryelant,
d'heer Jan van Steelant, de heeren de Wilde, ende
Ryelant, con freers van het voornoemde broederschap,
de olie naar het bisdom gedregen, ende heeft zijne
hoogweerdigheid, na examinatie van diere, de zelve
's middags, omtrent den twaalf uren, gedooid ende
in een nieuw flasken gedaan, wel toegesloten ende
overdekt met fijn wit leer, toegebonden met een
koordeken, waarop gesteld zijn de cachetten van
zijne voornoemde hoogweerdigheid Henricus Josephus van Susteren. Dan, alzoo, door de groote haaste,
men niet en heeft konnen vinden een flaschken van
grootte gelijk het gone geborsten is, nemaar een
weinig minder, zoo zijnder eenige druppelkens gedaan in een ander flaschken, ende eensgelijks toegedaan, met wit leer, ende gebonden met een rood
garen koordeken, waarop ook gesteld is het cachet
van de zelve zijne hoogweerdigheid, ende berust
onder d'heer van Steelant.
Op den 22 September 1332 overleed binnen
Brugge in de abdije van den Eeckhoute de eerweerdige vader in Gode Jacob de Binst, bisschop van
Sint Andries in Schotland; sommigen zeggen dat hij
bier gekomen was om naar 't heilig land te reizen,
anderen willen dat hij afgezant bij den grave van
Vlaanderen was. Hij lag neffens Onze Lieve Vrouw
autaar, onder eene hooge tombe, met eenen marbelen
bisschop erop, en dit opschrift : Hic facet bona memorice Jacobus dictus de Binst episcopus S. Andrew
in Scotia, nostrce Religionis, qui obiit anno Domini
1332, 22 die Septernbris. Dat is : Hier ligt zaliger

Jacob, gezeid de Binst, bisschop van Sint Andries in
Schotland, hij was van ons order, en stierf ... enz.
MAANDAG, 23. Sinte Thecla, leerlinge van Sinte
Pauwels, voor 't geloove gestorven, 't jaar 90 na
Christo.
WOENSDAG, 25.
DONDERDAG, 26.
VRIJDAG, 27. Sint Cosmas en Damianus, l e jaar,
bladz. 338. Sint Cosmas en Damianus waren de
patroons van de brugsche baardemakers of tarbiers,
die ter zelver tijde tandetrekkers, aderlaters en algemeene cheirourgoi of chirugijns, dat is handwerkers
waren; het was 't ook aldus, bij voorbeeld in Enge-
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land, waar boven de barbierwinkels nog altijd de
stake uitsteekt die de patient in de hand creep, wanneer hij bleed gelaten wierd. De vlagstokken die
boven sommige huizen zitten in Brugge, trekken
wonder wel op die staken of barbers polls, en worden van sommige versch overgekomen Engelschen
als wonderheden van Brugge aangeteekend. Nu, de
baardemakers stonden onder zekere verplichtingen,
en ne mochten bij voorbeeld Been bloed op strate
gieten, op zware boete; daartoe wierd hun op 't Magdaleeneveld een bloedput toegestaan. Zij vierden,
nevens hunnen patroondag, bijzonderlijk Heilig
Bloeddag; zij hadden hunne capelle in Sint Jacobs,
waar hunne autaarschilderije te zien is in de noordcapelle. 't Is wel het wonderlijkste stuk van dien
wonderlijken metsenaar, schilder, bouwmeester, en
alleszins rechtsch gehanden kunstenaar Lanceloot
Blondeel. Hij wierd geboren in 't Poperingsche 1496,
woonde te Brugge, in de Vlamingstrate, E 18, 40,
en stierf aldaar, den 4 Maarte 1561. Blondeel had
onder andere een ontwerp geschilderd en ingediend,
dat nog bestaat op 't stadhuis te Brugge, van eene
nieuwe have, tusscheiA Heyst en Knocke, met vaarten
recht op Brugge, Damme en Sluis. Blondeels have
zou ons wel te passe gekomen hebben, nu dat Damme
en Sluis, die twee oorsprongen van den brugschen
rijkdom; verslijkt en toegegaan liggen, waarschijnelijk volgens het klaar vooruitzicht van dien grooten
Vlaming, dien men allengskens, na 300 jaar, begint
te kennen en te eerbiedigen. Blondeels schilderije
staat tegenwoordig op de uitstellinge ter hallen, onder
no 84.
Item, op den zeven-en-twintigsten dag van September 1477 was te Brugge onthoofd, Adriaan de
Backere, om de wille van twee doodslagen ende
andere ruidheden die hij bedreven hadde, ende, het
was zoo stormelijk weder van winde, dat hij up
't schavot niet onthoofd en was, maar beneden up
de causye. Item, up den zelven dag van Sint) Cosmas en Damianus, 't Welke was up eenen Zaterdag,
zoo vloeide de zee zoo hooge en zoo stormende van
winde, wel acht uren lang gedurende, dat men zeide
dat 't binnen honderd jaar zoo hooge nooit gevloeid
en hadde. Want te Antwerpen, up het hoofd, kwamen de schepen staan teen de burg vul waters stond;
eensgelijks de kerken in den burg. Vele dijken braken inne, te weten in Holland, in Zeeland, ende in
Vlaanderen. Dordrecht was in grooten Hood, ende
meer andere plek ken in Holland. Ook bedorvender
vele engelsche schepen met lakenen, die te Antwerpenwaard kwamen, daaraf dat vele lakenen aangedreven kwamen te Heyst ende te Blankenberghe.
Ende de oude stele van Oostende ging meest af, met
der voorzeider vloed, ende vele bortoenen bedorven

up de zee, die geladen waren met zout ende met
koorne. Westcapelle ging inne, ende veel polders in
Vlaanderen. Item, de oude kerke te Oostende stond
acht voeten hooge in 't water ende groot jammer was
er in vele plekken omtrent der zee. Ter Niepoort
kwamen de schepen up de kaaie staan, ende in meer
andere plekken gebeurde groot dangier van der voorzeiden vloed. Sint Salvators en Sint Clements polder
verdronken, en nog meer andere andere Jan vergongen Sinte Kruis, Sint Lauwereins, Onze Vrouwe bezuiden, Onze Vrouwe benoorden, Hennebenne, Heyle, Cathrine of Cazant, Sint Baafs, Trabeten, Onze
Vrouwe bij Sluis, Oostkerke, Lapscheure, Sinte
Cathrine buiten Damme ende Westcapelle.
gene fortselijke zee, up Sint Cosmas dag,
Dede den volke bedrijven groot handgeslag.
ZATERDAG, 28. Sint Wenceslas, 936.

WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE
Iv

N° 31
Banc en bois de chene, appartenant a la con frerie de Saint Eloi dite des a Cavalotters ) , 1696. L' auteur
de la sculpture est probablement Jacques Berger, sculpteur Brugeois tres-renomme, a cette ispoque.
Cathedrale de Bruges.
Dit is : Wagenschotten bank, gemaakt in 1696,
voordezen de gilde van Sint Eloy, gezeid der Cavalotters, nu de Cathedrale van Brugge toebehoorende.
Waarschijnelijk is 't Jakob Berger, vermaarde brugsche beeldhouwer van dien tijd, die lit werk gesneden heeft.
Cavalotters is zoo veel te zeggen in 't vlaamsch
als Ruiters, en komt van caballus, italiaansch cavallo,
dat peerd beteekent. De Cavalotters lieten hunne
diensten verrichten in Sint Salvators te beginnen
met 1664. Jaarlijks woonden zij de Misse van Sint
Eloy bij, en ter dier gelegentheid wierden er hun
geschilderde vaantjes uitgedeeld; 't en is maar sedert
eenige jaren, dat de Cavalotters hunnen patroondag
in Sint Salvators niet meer en komen vieren. De
eenigste gedenkenisse die deze gilde ons achtergelaten heeft is de schoone gebeitelde bank, die nu op
de Halle te zien is, en, op andere tijden, in den zuidommegang staat van de kathedrale, ter zijden Sint
Barbara's kapelle.
De leuninge van dien bank is geheel kunstig
gesneden; te midden ziet men 't borstbeeld van Sint
Eloy, en wat verder, langs elken kart, een peerd,
waaronder te lezen staat : Anno 1696. Daarbij ko-
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men er nog in 't loofwerk vier opschriften te voorschijn, die luiden als volgt
Desen banck behoort toe aan de Ghilde van de
Caveloters der stede van Brugghe onder den tijtel van

ten tyde als hy versteken sat in het huys van den heer
Deken De Clerck of van den heer Deken De Planter,
moetende vlugten voor de fransche terroristen, ten
jaere 4799.

S. Eloy.
Deken. Joos Laerens.
Vinders. Jan Clinckemaillye, Cornelis de Corte,
Guillame de Groeve.
Gouverneur. Livinus van Moerbeke. — Klerk.
Ignatius Marcellus.

Hier late ik nu eenen uittrek volgen uit de
voorreden van den schrijver, tot voldoeninge van
mijne lezers, en namentlijk van die 't kuipers ambacht aan-of toebehooren
H Kuipers leert nit de slagen
Het lijden geern dragon.
Alschoon
de kuipers met slaan en kloppen den
..
meesten tijd omgaan, zoo hebben zij nochtans een
braaf en zeer nuttelijk ambacht, en zonder hun
werk kan nauwelijks een huffs of huishouden bestaan.
De eerste die de eaten en kuipen te waken bedacht heeft, is zekere Heusippus geweest, aan wien
onze confraters en geheel de wereld daarvoor veel
verplicht zijn, vermits zoo wet edelman als borger
en hoer het werk der kuipers gebruiken moeten;
maar bovenal is de wijn, dat zoo edel gewas, aan
den kuiper veel verbonden, omdat dezelve hem zoo
dikwijls een kleed maakt, en hem zoo menigen houten rok aanpast; waarom eens een zekere lekkebroer
zeide : Ik hebbe eenen vriend en goeden kameraad,
die ligt diep in den kelder, hij heeft een houten
roksken aan, en wordt de Muscatello genaamd.
Het groot vat tot Heidelberg geeft genoegzaam
te kennen dat de kuipers Been houtig verstand en
hebben; maar nog weer ziet men den zelven vlijt en
konst in het aartshertogdom van Oostenrijk, alwaar
eenige eaten, gelijk kleene huizen, te zien zijn;
voornamentlijk is er over eenige jaren in het schoon
landschap Heldsburg, behoorende aan den vorst van
Lichtenstein, een zoodanig verveerdigd geworden.
Voordezen waren zeer beroemde kuipers : Justus, een Florentiner, die naderhand tot Roomen
edelman wierd; item Martianus Steinbach, geboren
van Sellebach, is kuiper en te samen burgemeester
van Roomen geweest. Strabo vertelt van Eliodorus die,
kuiper zijnde, veldoverste wierd en geene andere wapens en gebruikte als eene barse of kuipers kapmes, op
eenen langen stok gesteken, waardoor hij, met zijne
soldaten, vele vijanden overwonnen en menige victqrien behaald heeft. De groote philosooph Diogenes
is een wonderbare kuiper geweest, volgens Jacob
Cats, hij die eene tonne gemaakt heeft, vaarin hij al
de dagen van zijn leven gewoond heeft. Maar tegenwoordig zijn er zoo vela voorname meesters, dat
men de namen op den boOm van 't allergrootste vat
niet en zoude konnen geschrijven, ook bevlijtigen

No 229
Marque en plomb, port ge autrefoispar les maitres
Tonnetiers de Bruges. Le moule dans lequel elle est
coulee portait la date de 1532.
M. De San, Bruges.

Dat wil zeggen : Looden teeken, eertijds gedregen door de Meesters Kuipers van Brugge. De vorm
waarin het gegoten is droeg 't jaargeta11532. Behoort
Mijnheer De San, te Brugge.
Dit teeken, dat ruitvormig is, vertoont, langs
den eenen kant, eene tonne, met 't jaargetal 1532
daarnevens, al van boven eenen kuipershamer, en,
langs den anderen kant, eenen kuiperspasser, met
daaronder eene barse of kuiperskapmes.
't Ambacht der kuipers eerde voor patroon Sint
Leonardus, en bezigde voor zijne goddelijke diensten
den autaar die aan gezeiden heiligen man, in Sint
Jacobs kerke, is toegewijd. Dien autaar, staande
t'enden de zuidbeuke, verkreegen de kuipers, op 24
December 1477, van den weledelen heer Jan de Gros
en zijne huisvrouwe, wits voorwaarde van er jaarlijks eene solemnele Misse te doen zingen, en na hun
overlijden een jaargetijde. Op den autaar prijken
heden nog de wapens van de familie De Gros en die
van 't ambacht. 't Vergaderingshuis van de kuipers,
't welk zij kochten ten jare 1429, stond in de Viamingstrate, op den hoek van 't Bezemstraatje.
Alle jare gingen er dertien leden van 't ambacht
te peerde, in beèvaart naar Ruisselede, waar zij eene
Misse lieten zmgen ter eere van Onze Lieve Vrouwe;
jaarlijks ook trokken de kuipersknechten op, met
trommels en trompetten, naar Dudzeele, waar Sint
Leonardus op eene bijzondere wijze vereerd wordt.
Hier hebbe ik een kostelijk handschrift voor
mij liggen, kleen in-folio, dat den volgenden titel
voert : Kuypers-Ambagt of relatien, Memorien en
noten, die als duygen greed in het alone Berugt en
Luysterlyk Ambagt der Vrye Meester Kuypers, binnen
de vermaerde stad Brugge, by-een-gekuypt syn door
Joannes Baptista Dienberghe, vrye kuypers sone, geestelyken Prost van denselven Ambagte, onderpastor der
prochie van Sint Anne ende capellaen van 0: L: V:',

a Mijnheer Dienberghe is caplaan gestorven van 't algemeen kerkhof van Brugge, op 4 September 1812, in den
ouderdom van 56 jaar.
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zij gedurig het ambacht tot meerdere volkomentheid
te brengen.
De schrijver eindigt zijne voorreden met 't volgende vermaan
Onder andere zaken maken de kuipers ook
Baden, maar 't zoude goed zijn dat eenige van hun
in 't bad gingen om hunne conscientie te reinigen,
alzoo het daardoor gebeuren zal dat hun handel en
wandel vromer ende godvreezender zal worden;
anderszins moeten zij weten dat God ook twee
kuipen heeft, de eene vol honing of zoetigheid van
glorie, en de andere vol vier; uit de eerste geeft hij,
in de andere wereld, aan de gelukzaligen, maar uit
de andere krijgen alle verdoetnden te drinken. Nu
moeten alle confraters acht nemen in Welk vat zij
willen gekuipt zijn van den oppersten kuiper.
a

I*

Sint Niklaais, en lieten oorspronkelijk hunne diensten verrichten binnen Sint Salvators, aan den autaar
van Sint Laureins en van Sint Niklaais, in den Zuidommegang; van daar verhuisden zij, tusschen 1469
en 1487, naar Sint Jacobs, dat zij eensgelijks verlieten, in 1624, om over te gaan bij de Pater Augustinen,
waar zij bleeven tot aan hunne afschaffmg, in 1795.
Benevens alle slach van stoelen, zetels enz, hadden
de stoeldraaiers 't uitsluitelijk voorrecht van doodkisten of schrijnen te maken. Onder de ijzeren
voorwerpen ter uitstellinge op de halle zijn er nog
twee brandhaken of merkijzers der stoeldraaiers,
dragende 't een twee schildekens met 96 en 't ander
96 alleen; zij behooren het Museum, dat hoe weer
hoe Bever zulke overblijfselen van 't oude Brutre,'f.,
in bewarenisse houdt.

N. 243.
Coussin avec crucifix en argent sur lequel les
Fabricants de chaises pretaient serment, au moment
de leur reception dans la corporation. Le crucifix
porte au revers la date de 1613, et sur la face, au bas,
la marque de Chretien Bartille, orfevre brugeois.
Muse de la Societe archeologique de Bruges.

't Is te zeggen : Kussen met zilveren crucifix,
waarop de stoeldraaiers van Brugge hunnen eed
deden, als zij in 't Ambacht aanveerd wierden. Van
achter op 't crucifix staat 't jaar 4513, en van onder,
al vooren, ziet men 't mark van den brugschen goudsmid Cristiaan Bartille. Eigendom van 't Museum
der brugsche oudheidkundigen.
't Kussen in questie is gemaakt van eene Witte
zijden stoffe, met zilverdraad doorvrocht, en geheel
vuil geworden door 't aanhoudend gebruik. Benevens
't jaargetaal 1613, leest men nog op den averechtschen kant van 't crucifix: Jck behoore toe het ambacht
van Stoeldraeyers.

N. 179
Porte-paix en ivoire representant le Sauveur sur
la Croix; encadrement en cuivre. Ecole flamande Provient de la corporation des Fabricants de chaises.
Musee de la Societe Archeologique de Bruges.
Bit is: Ivoiren paasbard, komende van 't ambacht
der Stoeldraiers en nu 't brugsche Museum van oudheden toebehoorende; it verbeeldt Onzen Lieven Heere
aan 't Kruis, is met koper omzet, en wierd binnen
de veertienste eeuwe, door vlaamsche kunstenaars,
verveedigd.
Over 't paasbard of instrumentum pacis, leest
dit 2de jaar, bladz. 258.
De brugsche Stoeldraaiers eerden voor patroon

UITSTAP IN DE WARANDE
I DE ZONNESTRAALVOGEL

Dit is de schoone name dien de Wilde Indianen
toepasten aan het kleenste aller vogelen, dat men
ook Colibri of oiseau mouche, dat is vliegvogelken,
pleegt te noemen. IndeFdaad, daar en bestaan onder
de namen van verwen en kleuren geene hoegenaamde die passen kunnen op de metaalwendige pracht
der pluimen dier overschoone vogelkens, bijzonderlijk om den hals en over 't hoofd. Men zou zeggen
't is rood, groen en blauw, met goud en zilver, diamant, robijn- en emeraldsteen onder malkaar gemengeld. Men moot het gezien hebben om te gelooven
hoe schoon dat zij zijn, die vliegende luchtblommekes ! Ja men bewondert de taalbegaafdheid der
Indianen, die den zonnestraal, den oorsprong aller
kleuren en kleurwendingen, zijnen name ontleend
hebben, om dat te namen dat alle schoonheid van
verwen behelst en te boven gaet. In de oogen van
den pauwsteert is er iets dat den hals van zekere
zonnestraalvogelkes nabij koomt. Zij zijn al uitnemend kleene van gedaante, leggen Biers gelijk erweten, in nestjes gelijk nootschelpen, ten grootsten gelijk
eierschalen van hineiers. De minste en zijn niet grooter als mostbien, duiken hunne pootjes in hunne
vederen, en ronken alzoo door de lucht, somtijds
stil hangende in zidderende onbeweegbaarheid. Zoo
doen zij, wanneer zij eene blomme tegenkomen,
waervan de honing hun aanstaat, en, zonder hare
bloeisels te genaken anderszins als met hun beksken,
weten zij er hunne behoefte uit te halen. Dan vliegen
zij verder, roepende ter, ter, ter, als of men de
negge van een kaarteblad over de tanden van eene
zage trokke, dat het schraaft en knerst. Ander stemme en hebben zij niet. Het zonnestraalvogelken
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schijnt kwaad van naturen te zijn, en dikwijls, als
eene blomme hem niet en Levert het gene het verwacht, scheurt het ze aan stukken en werpt de
flenters ervan waarhier waardaar in de lucht, men
zou zeggen om de achterkomers de moeite te sparen
van naar te gaan. Daar zijn natuurgeleerden, die
uit hun hoofd beschrijven 't gene zij nooit gezien en
hebben, en die zeggen dat de vogelkens waarvan
sprake is, alleen met dauw en honing leven; andere
en wijzere hebben de waarheid Hader zien te bespeuren, en hebben die kleene dierkens hunne kleene magen onderzocht en opengedaan ; daar hebben
zij vliegskens en zelfs kobben gevonden, hetgene
bewijst dat de colibris zoo lekker niet en zijn als
men allicht zou gelooven als men het gedrukt vindt.
Daar zijn zonnestraalvogelkens met rechte, andere

met boogde bekskens: daarbij onderkent men ze in
twee soorten. Ik en geloove niet dat er :ooit levende
colibris zijn naar onze streken overgebracht, immers
men houdt geen zonnestraal gevangen; hunne vellen
nogtans, die de Indianen voor oorringen droegen,
brengt men over en vult men op, en alzoo is 't dat
men in de museums verzamelingen zulker lievelingsvogelkens tegenkomt, die al zoo wel aan die sieraden
der overzeesche blomwaranden gelijken als het leven
aan de dood, en als de glinsterende zonnestraal
aan den bleeken schetter van mijne olielampe, die
allengskens bezig is, zie ik, met uit te gaan.
...........

EENE TOUBARHISTORIE

« Hoe ! 2 hernam de baron, « zijn ze niet oud
en ba root genoeg om voor hun eigen zelven te zorgen?
• Ja-wel, maar, dat kunnen ze toch bij mij
ook, 2 zei Heintje.
• Zie-wel, 't en is maar dat ik wil zeggen, als 't
niet en zou gaan; • hernam de baron, u wij zullen
hopen en in afwachtinge leven, maar verpachten en
geen geld krijgen, ge kunt wel peizen, Heintje, dat
dat niet zijn en kan ; als ge al uw Neste doet wij
zullen 't alzoo laten. Zij-je in de assurance? )
1

I In de asseranse ! • herhaalde Heintje, I Newel,
'k ga u gaan zeggen, mijnheer de baron, ge moet
weten, eh ja, ne mensch .....
« Nu, nu, goed, goed, 2 onderbrak de baron,
die altijd wat haastig viel, en tegen veel woorden
niet en kon, a dat zijn uwe zaken, Heintje, laat ons
daar eene spelle bij steken, ik heb nog vat Le doen
hiernaast. Zoo den vrede ! En opgepast tegen ten
naasten jare. Dag Meersmans.
En hij was weg.
« Mijnheer de baron 'k heb u wel te bedanken
van uwe goede genegentheid! • zei Heintje, als of de
baron daar nog voor hem gestaan hadde, « goon
avond mijnheer de baron ! 2 En 't oud manneke deed
traagzaam zijn mutsken aan, en sukkelde de kamer
uit, naar Ko, te wege, die aan 't hekken stond, om
hem weer naar huis te leeden.
't Verliepen nog eenen keer eenige dagen : 't bleef
heet. Heintje was sukkelachtig en krank, en, wanneer
't niet te bedde en lag, zoo placht het voor de deure
onder den wijngaard te zitten, in zijnen leenstoel, en
't duizelde soms, soms peisde 't op Pee, die nog niet
afgekomen en was, maar al gauw zou komen, misschien, op verlof, en dan ging het wederom al om
ter best gaan.
Heintje Meersmans zat alzoo ne keer voor zijne
deure, te noenstonden, als 't al met eens veranderinge
aan 't schof van de lucht Beware wierd, en een geruisch in de blaren van de boomen vernam, gelijk
van contrarie winden, die onverwachts de state
kwamen onderbreken van den zoelen noenestond. De
lucht kappelde zoo met eenen, en boothamerde al
meer en meer; de Witte vlieswolkskes begosten bijeen te waaien en te scholen, en grauwer en grauwer
Bruit te zien; 't gingen lijk peerden en kernels hooge
door de lucht, die altijd veranderden en verwisselden
van gedaante en van ligginge, tot dat er eindelijk
twee overgroote dondertorren tegen over malkaar
kwamen te schuiven en den hemel vol te staan.
'tWierd donker en schrikkelijk heet, uitgenomen als
er hier of daar eene windbijze voorbij kwam gezweept, of als de varende-vrouwe, tot voor Heintjes
voeten, de stofkes en de blaarkes en het stroo deed
achter malkaar loopen en ruisschend om-end-om
spelen.
a 'k Moele in huis ! A zei Heintje, en 't miek zijn
kruis, want er vloog eene schielijke klaarte over den
grauwen wolkenboezem daar rechtover hem, en, na
korte stonden, hoorde men een gedommel, dat, eer
uit de aarde opwaards scheen te komen, als van de
wolken nedeiwaards.
/ 'k Moet in huis : ..... Tree !
Tree kwam toegeloopen, met wijwater, oaf er
aan grootvader, smeet er overal rond, en ging dan
D

D
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den stokouden man bij zijnen arm helpen in huis
gaan. Zij droeg den stoel med.
't En wachtte maar juist tot dat ze binnen den
huize waren, en dat ze nog eenen keer, op het herhaalde weerlichten, bun kruis gemaakt hadden, om
te beginnen kraken en ketteren : men hadde gezeid
de wereld scheurt open, dat het zoo wreed ging. De
eene weerlicht en verbeidde nu den anderen niet
meer, en, wat het donderen aangaat, 't was juist
gelijk altijd weg en weder rijden en rotsen over de
lucht, men had gezeid wel met honderd peerden en
wel met even zooveel rammelende krijgswagenen;
het regende daarbij schrikkelijk.
Tree zat in den hoek van den heerd, te krijschen
en kruisen te waken, klaar van benauwdheid.
« Zwijgt jong, ) zei grootvader, a peist : 't is
Gods weère, en ne zijt niet benauwd L. • Nauwelijks
had hij dat gezeid of daar kwam mij daar zoo een
schrikkelijk getrommel op de weinige glasruiten die
ze hadden, en op het dak, en op de deuren en de
muren, dat men had gezeid de wereld vergaat, en 't
en gaat noch zonne noch mane bij geheel blijven.
De ruitjes vloogen aan stukken en, met de wondergroote hagelsteenen, in grootvaders school, daar hij
zat en zijn kruis miek. Och Jesus Maria lochs,
mijnen toubak ! • riep het manneke, en 't viel achter
over in zijnen leunstoel, « mijnen toubak, mijnen
toubak !
Ja, ge moogt het zeker zijn, het hadde gehageld,
en zoo gehageld, dat men 't in lange tijden noch
nooit gehoord of gezien en hadde. Heintje zijn toubak, die zoo schoone stond te blinken in de zonne,
hij lag gekapt en gekorven in den grond, 't was lijk
sal* men zag maar de naakte stalen meer, en nog
waren ze bij plekken schier gespleten van de hagelsteenen, zoodanig geweldig was de hagelslag geweest
die, in eenen zweep, geheel den rechten kart van de
prochie vermoordscht hadde.
Wie weet er te doorgronden wat al gevolgen die
hagelvlage van jaar tot jaar moest hebben, in het
geringe dorp? God alleen kan, van 000rzaak tot oorzaak, de laatste uiteinden aller dingen van te vooren
zien, en, als de menschen zeggen : Hy slaat en Hij
straft, dan is 't dat Hij dikwijls bezig is met allerbermhertigst de genezing van grootere kwalen te bereiden. Nogtans, een verhageld stuk toubak of wel
een verhageld stuk koorn is al een deerlijk zien voor
iedereen, en nog wel bijzonderlijk voor den eigenaar
zelve, die er een geheel jaar lang zijn geld aan gehangen, zijnen tijd en zijnen zuren arbeid in gesteken heeft, en die toen de vrucht van menige lastige
dagen, in een quartierken lijds, moet zien in den
grond slaan.
Niel waar, lezer of lezeresse, 't en verwondert
A

u niet dat Heintje nog al lange, gelijk half dwaas in
zijnen stoel zat te treuren en te zeggen nu dan, of te
zuchten liever : « Mijnen toubak, mijnen toubak !
Maar wat moet die natte soldaat daar hebben,
die, met een pak op schouder, haastig ter deurewaard
komt gestapt en zonder kloppen binnen treedt?
« Grootvader! grootvader! • sprak hij, 't oud
manneke beide zijne handen vast grijpende, en op
eene knie, pak en zak op schouder, het in zijne oogen
opwaards aankijkende, g grootvader, maar gij ziet
toch aardig ! Ken-je gij Pee nu niet meer?
4 Pee, zij-je 't gij? » zei grootvader eindelinge,
in de uiterste verbaasdheid. .Pee, zij-je 't gij dan,
mijn kind? ) En zijn cooed kwam vol en hij ging aan
't krijschen zoo van droefbeid als van aandoeninge
over het onverwachte bezoek.
Daar en waren nog maar drie maanden voorbij
sedert dat Pee had moeten opgaan, maar algelijk,
daar was al vele gebeurd in dien tijd. Grootvader
was er van verwonderd, maar, als hij zijn gemoed
kon te stillen geraken, scheen het dat de tegenwoordigheid van zijnen kleenzoon hem een nieuw Leven
inschonk.
a o Jongen, jongen, • zeide de oude man, 4 wij
zijn bezocht geweest van den Man van hierboven, en
wat dat ons Heere met ons gaat doen, 'k en wete 't
niet..... Ge moet weten dat Berten..... •
En hierop volgde de historie van Berten, die gij
alreO kent, lezers en lezeressen, en van 't geld, en
van 't bezoek bij den baron, en, als 't al met kanten
en abouten, op zijn grootvaders, uitverteld was, en
dat de vertellinge eindigde met « wat gaat ons Heere
met ons doen? ) dan bleeven grootvader en kleenzoon op malkaar zitten kijken, zonder spreken, of
zonder te weten wat zij eigentlijk zeggen zouden.
Berten op den loop ; 't geld, wie weet waar ; de
toubak verhageld !... « God zij gedankt, ) riep Pee
eindelijk, a dat hij u nog gespaard heeft, grootvader,
en dat hij mijne gebeden aanhoord heeft; en met
Tree gaat het ook nog wel zeker, waar zit zij dan?
a Tree zal naar 't land gegaan zijn,
zei grootvader, rond kijkende of hij ze niet en zag. En, in der
daad, Tree was gaan kijken en zorgvuldiglijk oprapen, wat er van zandblad of anderszins nog kon te
profile gebracht worden, van den zoo jammerlijk verhagelden toubak ; zij en wist nog van Pee's komste
niet, en, met dat het allengskens avond wierd, was zij
te wege naar huis met eene vrecht bladeren in heure
schorte. Daar was op het voorste stik nog een hoeksken half gave blijven staan, gelijk bij mirakel, en ze
was bezig met het te overloopen, als zij, al met eenen
keer, geruchte hoorde, niet verre van daar.
4 Wat wag dat nu zijn! » peisde Tree, en zij
wierd verlegen, want het was al late, en 't geruchte
•
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was gelijk van stappen, die van achter den haagkant
haastig bijkwamen ; maar zij verschrikte nog meer
als zij zag dat het Alfred was, de zone van den
baron, die zelfste Alfred, waarin zij seders korten
tijd van langs om min trouwe had. Heur eerste werk
was laten vallen dat viel, en een haastig kruis over
haar voorhoofd en over haar herte slaan; peisde ze
't Kruis jaagt van onsiden duivel met al zijn bedrijf,
en men behoort het meest te maken als men eenige
temptation ... door te vechten heeft. Zoo, hour tweede
werk ging loopen zijn, maar Alfred was al vooren
op en sprak haar toe: Meisken ! » zeide hij, u luistert
hier, ik moet u spreken, ik hob u wat te zeggen ! »
en hij liet hooren dat hij geld meOhad.
« Treffelijke lieden spreekt men te huffs! 0 zei
Tree, zonder meer. Inimers zij had hare tegenkomste
van op 't casteel en Alfred's dobbelzinnigen voorstel
verteld waar zij hem vertellen moest, en had raad
ontvangen van die zij meest achtte naast God op der
aarden, gelijk een voorzichtig kind.
« Gaat voort! zei zij, als zij zag dat Alfred op
haar toekwam, « gaat voort of ik roepe yolk.
« Maar gij en moet nu niet kwaad zijn op mij,
ik wilde u gelukkig maken, en ik bracht u dit
sommeken; waarom ziet gij toch zoo leelijk? 1k en
hebbe u geen kwaad gedaan; laat mij ... A
4 Uw geld vliege met u naar den .... wog! zed
ik u : voor den zone van eenen treffelijken baron, 't
is een' schande! »
« Maar, neem toch aan, en ne zijt een keer niet
meer kwaad ! Toe toe, wat dwazigheid, hier! » en
met doze woorden doow de barons zoos eene beurze
met geld tusschen Tree heure armen, die roepend
achteruit week, maar hij kwam achter, zeggende
a Neem kind, dat kan geen andere, maar dat kan ik
u geven, neem! »
Maar Tree, ten uitersten gebracht, en hare
kracht in God puttende, bleef staan, raapte de
gevallen beurze van den grond, maakte een schrikkelijk wapen van 't gene voor zoovele eene temptatie
is, en
« Neem, » zei ze, a schandalige, dat kan ik u
geven, daar, daar, daar! 0 En iederen keer dat zij
zei « daar, .paste zij den zedeloosen jonkher zulk
.eenen geduchten slag met het erode van de beurze
in 't open aanzichte, dat hij schreeuwend acheruit
trok, immers omdat de vijffrankstukken een al te
deerlijk merkteeken op zijn schaamteloos aanzichte
prented en .
« Houd op ! » riep hij, « houd op, nijdige deugeniete, of anders ik ga u .... )
Ja, ja! Tree, nu dat ze aan den gang was en
kon heure grammoedigheid niet intoomen vooraleer
zij den tempterenden jongeling zulke erne zalige
it
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penitentie opgeleid hadde, dat de lust tot kwaad hem
teenemaal vervlogen was. Gij zult misschien zeggen,
lezer of lezeresse, dat en was niet beleefd gedaan,
en zij had haar moeten Le vreden houden met hem
of te weren, en zeere wog te loopen, maar, zoo ik
in 't begin gezeid hebbe, en was Tree Beene om veel
complimenten met haar te laten maken : deugdzaam
was deugdzaam, en, als 't op zulke dingen aankwam,
was zij erger, als eene leeuwinne die dat verdedigt
wat haar het allerdierbaarste op der aarden is.
Zoo zij volgde den moeielijk eerselend edelman,
die zoovele van haar niet verwachtende en was, tot
dat hij achterover in eene y ore viel; dan gooide
zij zijn geld naar hem toe, en liet hem daar liggen
schreeuwen dat het deerlijk om hooren was.
En dan ging ze voort naar huffs.
EERSTELINGEN VAN TH. B.
0 Maand van Maria, zoo haastig verdwenen I
0 Maand van Maria, zoo zoet aan mijn hert!
0 Maand van Maria, hoe lang blijft gij hen n?
Welluidende maand van een eeuwig concert!
De Hemelen zongen de Maand miner Moeder,
En de Engelen speelden hun hemelsch accoord;
En Hij, die haar Zoon is, ons aller Behoeder,
Zijn Moeder ter eer, heeft ons bidden verhoord.
En de aardegaf kruiden en bloemen ten besten,
Zij sierde hare altaren met krans en met lint;
Van 't Noorden tot 't Zuiden, van 't Oosten naar 't Westen,
Elkeen wilde meedoen,
elkeen was haar kind.
Al staan ergeen bloemen meer voor uwe voeten,
1k zal er toch la ten mijn hert en min ziel;
En waar ik uw beeld, of uw kerk zal ontmoeten,
'k Zal knielen, o Moeder, gelijk ik nu kniel!!

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Good is good en slecht is slecht!
Of het vriend of vijand doet;
Daarom, jongens, houdt u goed,
Dat ge trouw uw mooning zegt,
Dat ge spreken durft in 't recht:
« Dat is goed ... en dat is slecht! »
J. P. H.

Van alles t' hebben overvloed,
Kisten vul met geld en goed,
Noch geen sterke hooge vvoning,
Een peurper of een gulden rok
Veel dienaars en een scepterstok
Of gouden kroone — en maakt geen koning.
Hij is wijs en wel geleerd
Die al ding in 't beste keert.
Gedrukt lou EDW. GAILLIARD, en COMP. Bork- en Steendrukkers. Brugge.
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TWEEDS JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 29. Aliserere mini, zestienste Zondag
na Cinxen. 't Evangelie, — 4 e jaar, bladz. 311, —
is onder andere, van 't aan tafel zitten en het betrachten der eerste plaatsen aldaar. De Phariseeuwen,
die 't ware goed niet en kenden, stonden zeer vele
mar de valsche goederen, zoo het schijnt, want Sint
Jacob, die bisschop was te Jerusalem, zegt ook, in
zijnen epistel : t Mijne broederen, • zegt hij, 4 en
wilt het geloove van de glorie Onzes Heeren Jesu
Christi niet hebben in 't uitnemen van persoonen;
want, is 't dat in uwe vergaderinge een man komt,
bebbende eenen gulden ring en een wit blinkende
kleed, ende dat er ook inkomt een arm mensch, met
een snoode habijt, ende dat gij aanmerkt op den
dien die gekleed is met dat zeer eerlijk kleed ende
zegt tot hem : zit gij hier wel; maar zegt tot den
armen : staat gij daar, ofte zit onder het banksken
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mijner voeten, en oordeelt gijlieden dan niet bij uw
zelven, ende zijt geworden rechters der ongerechtiger gedachten? Hoort, mijne allerliefste broeders
En heeft God de arme menschen niet verkoren in
deze wereld rijk in 't geloove, en erfgenamen des
rijks, 't welke God beloofd heeft dengenen die Hem
lief hebben? Maar gijlieden hebt den armen mensch
onteerd. p Christus zat vvaarschijnelijk op de eerste
plaatse aan tafel en was dien keer architrielinus of
tafelkoning; in die hoedanigheid kon hij slinks en
rechts de tafelgenooten zien om ter naast hem kruipen, en de eere aan de tafel betrachten, eensgelijks
kon hij ze bestraffen zonder iemand te kwetsen of to
doen peizen dat hij zelve zocht hooger geplaatst te
worden. Maar als Christus zelf zijn avondmaal hield,
dan volgde hij inderdaad zijne eigene reel en zocht
de laatste plaatse, op zulker maniere dat niemand
hem ooit overtreffen en zal; immers hij was dan tafel-
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dienaar, en de nederigste dienst die een tafeldienaar
doen kan, deze was 't dien hij op zijn eigen zelven
nam te verrichten, wasschende de voeten niet alleen
van Petrus en Johannes, maar ook van Judas. Ja nog
weer, want, in finem, tot den ende, en tot den afgronde toe beminde hij zijne discipelen : hij was 't
die ze ontboden had, hij die ze diende, hij die de
spijze zelve was, die hun wierd vooren gesteld. In
die oude tijden plachten de lieden op kussens of
diwaans aan tafel te liggen, en die kussens stonden
zoo dat er maar een te kort en was om eenen vierhoek te maken; gevolgentlijk stonden er drie lagen
kussens, op leege sponden vastgemaakt, en dat heel
men eene drielage of triclinium; die op de eerste
plaatse lag, in 't midden van 't middelste kussen, was
de drielage-overste, of architriclinus; tusschen de
twee armen van die drielage bracht men de mensal
of kleene leege tafelkens in, en zette ze voor elken
tafelgast. Alzoo was het veranderen van plaatse aan
tafel gemakkelijker als nu; ook is het met dien uitleg
heel verstaanbaar hoe iemand al achterwaard bij
den Zaligmaker kon geraken en zijne voeten omhelzen en zalven, zoo Magdalena deed in aller nederigheid, en hoe de Zaligmaker, afgewend van tafel,
bijkans onbemerkt tot haar kon spreken, zonder
stoornis in het feestmaal te veroorzaken. — Sint
Michiel, aartsengel.
MAANDAG, 30. Sint Hieronymus, 423. — Geboortedag van Jan Pierluigi Palcestrina 1324.
OCTOBER. — Leest het l e jaar, bladz. 343.
DIJSENDAG, I . Sint-Bamesse, of Sint Bavomisse.
WOENSDAG, 2.
DONDERDAG, 3. Sint Geeraart, abt, in 't Naamsche, 959.
VRIJDAG, 4. Sint Franciscus van Assisi. Leest
het 1 e jaar, bladz. 328-344. — Sterfdag van Pater
Verbiest's zuster, te Kortrijk; leest verder. — Begin
van den franschen Republique-almanak, ingevoerd
bij decrete van dezen dad, quartidi, rësóda-dag, of
44 vendémiaire, jaar I van de Republique. Die zottigheid duurde tot en met Maria-geboorte, 8 September
1803, Republicaansch : duodi, hazenote-dag, of 22
Fructidor, jaar 13 van de Republique, wanneer de
Senat conservateur een decreet nam dat, met den 44
nivose jaar 14, de franschen gingen den ouden stip
volgen en doen met Paus Gregorius, gelijk vooren
en na; zoo doet men inderdaad sedert 1 Januarij 1806.
ZATERDAG, 5. Sinte Galla, 504. — Pieter Simoens, van Thielt, geboren in 1539, overleden n
bisschop van Jper, op vandage, 4584. Hij ligt begrayen te Jper in de kathedrale, en zijn portrait is te
zien in de Bogaarden te Brugge, waar hij zijne eerste
scholen deed.

P. VERBIEST VAN PITHERE

Het keizerrijk van Sina words somtijds genaamd
niet het rijk des Hemels, zoo iemand vertaalde, maar
het hemelsch rijk ; daar kunnen allerhande redens
toe zijn die ik daar late, nogtans de benaminge van
hemelsch rijk helpt mij onthouden dat de lieden in
Sina hun eigen grootelijks bemoeien met de studie
des hemels en van de lichten waarmede God den
hemel versierd heeft. Nu, die studie des hemels en
het verdeelen van den tijd in jaren, maanden, weken
en dagen is vOcir onzen tijd en op bekwame wijze
gedaan geweest ; dank zij de zorgen van de heilige
Kerke, onze tijdrekeninge en faalt nooit, noch 't en
gebeurt nooit bij ons, 't gene bij de Romeinen zoo
dikwijls voorenviel, te weten dat, bijvoorbeeld, de
Oestfeeste en de Oestmaand altemets in den almanak
kwam als de winter aan de deure stond. Het schijnt
dat in Sina de zorge van de tijdrekeninge toevertrouwd was aan een zeker slack van grooten des
rijks, die, als zij wel opletten ten naasten aan effen
uit plachten te komen, en de feesten en de maanden
des jaars in den almanak daaromtrent te zetten waar
ze staan moesten; maar 'tgebeurde ook anderszins, en
dan, zoo als het wel te peizen is, moest alles keeraafsch gaan. Het is gemakkelijk om verstaan, na
eenige ondervindingen van zulke wanorders, dat al
die den tijd wel wisten te rekenen, door kennisse of
bij lukslag, voor groote mannen aanzien wierden in
Sina; de keizer zelve, met 'tkleed der sterrekundigen
bekleed, gelijk een priester die de heilige mysterien
Bade slaat, verscheen op zekere tijden in zijnen
schouwtorre, en beschafte met aandachtigheid den
loop ende den stand van tonne, mane en andere
gesternten. Hewel dan, 't was God die 't alzoo Wilde,
om de jaren dat wij hier te Brugge met do peste
geslegen lagen, te weten in 1665, hadden de Ko-La-O
in Sina hunnen tijd misrekend en in Europa was er
een jonge Jesuit, pater Ferdinand Verbiest van Pithem, die zeer ervaren in het rekenen van den loop
des hemels was. Pater Martini was dan juist uit Sina
Haar Roomen gekomen om missionarissen te zoeken,
en Pater Ferdinand Verbiest van Pithem, die sedert
1655 doctor in der Godheid geworden was te Sevilja
in Spanjen, was van de gereedste om met te gaan.
Nu, 't en duurde niet lange of de Sinesen, al met
eenen keer verbitterd op de missionnarissen, zochten
redens tegen hun, en staken ze al te Bader in 't kot,
pater Nan-Hoai-Jen-Thun-pe, Ferdinand menschenvriend, dat is, pater Verbiest, ook medebegrepen.
Op den 15 April van ons pestjaar 1665 wierden al
de gevangen paters, ten getalle van 25, veroordeeld,
som om verworgd, andere om in Tartarien gebannen
te worden, zoo nogtans dat er viere te Pe-king vast
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genet bleeven, waarvan pater Nan of Verbiest een
was. Ja maar, de paters hadden voordezen geholpen
den almanak maken, de gewichtigste zake van geheel
't hemelsch keizerrijk, en de bezonderste vijand van
de paters hadde nu dat stuk werk op zijn eigen
moeten nemen; 't was een Mahumedaan, en, met zijne
araabsche en sineesche boeken en al zijne diepste
studien daarbij, en gerochte hij er niet, en zijne
tijdrekeninge kwam overal scheef uit. Wat gedaan?
Keizer Khangh-hi, die daarmeè verlegen was, zond
in allerhaaste vier Ko-La-O naar pater Nan, die te
Pekin in 't kot zat, met den ouden almanak en den
nieuwen te wege, voor 't naastkomende jaar, om te
weten wat er aan schillen mocht. Pater Nan. antwoordde dat ze 't naastkomende jaar van dertien
maanden gemaakt hadden, in de plaatse van twaalve,
en dat er nog een tamelijk groot fetal andere missen
in den almanak waren. Khangh-hi deed pater Nan,
zoo ze hem noemden, bij hem komen, en hem mondelings de zake uiteen doen, en het kwam zoo verre
dat hij, pater Ferdinand Verbiest, overste van de
tijdrekenaars aangesteld wierd van geheel 'themelsch
rijk van Sina, met order van gansch de sineesche
sterrekunde ende tijdrekeninge te herstellen en te
verbeteren. Ja, tot aan de afschaffinge van 't order,
in 1774, wierd die plaatse altijd bekleed door eenen
Jesuit, en, in 't jaar 1671, in Maarte, kwam er een
keizerlijk decreet uit dat de religie van geleerde
mannen gelijk Pater Nan niets en leerde dat tegenstrijdig was aan de zeden en de plichten der Sinesen,
en dat ze gevolgentlijk mochte openbaar geoefend
worden. De Christenen wierden in vrijheid gesteld ;
die dood waren stelde men prachtige tomben die
nog bestaan, en daar wierden Sinesen bekeerd bij
duizenden, tot eenen oom van den keizer toe, en een
van zijne acht opperste krijgsoverheden. Dit was al
door toedoen van pater Ferdinand Verbiest van Pithem, en zijne geleerdheid in de sterrekunde. Paus
Innocentius XI kwam die wonderheden te vernemen
en schreef naar Pater Verbiest om hem aan to moedigen, en 'tgene hij deed ten voordeele van hetchristendom met het bekendmaken der geleerdheid van
onze streken, door zijn pauselijk gezag en goedkeuringe te versterken. 't Is alzoo dat Pater Verbiest
hem liet overhalen zelfs om canons te gieten en eenen
stoomwagen uitpeisde, al Lange eer 't gebruik van
zulke wagens of schepen in Europa bekend was.
Pater Verbiest schreef in die tijden veel brieven
naar Europa om medehelpers te verkrijgen in zijne
ontelbare arbeiden en bezigheden ; daar kwamen
inderdaad fransche missionarissen, en duitsche te
wege, maar als de eerste te Pe-king aankwamen, op
den 7 Februarij 1688, onderhoorden zij, tot hunne
groote droefheid, dat de man Gods overleden was,
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schijnbaar van eene tere, op den 26 Januarij van
't zelfste jaar. Op den H Maarte wierd hij begraven,
in eene kiste van dikke planken, vernist en verguld,
met een verhemelte erboven, staande op kolommen
met witte zijde bekleed, dat aldaar het rouwcoleur
is, en allerleikleurde behangsels en versiersels. 60
man droegen die kiste op twee zware balken, en waren
voorgegaan van eene roode taftanen baniere, van 25
voet Lang en 4 voet breed, waarop in groote gouden
sineesche letteren pater Verbiest zijne namen en weerdigheden te lezen stonden, daarbij gingen musicanten, vanedragers, het Kruis, het Onze Lieve Vrouwen
beeld, en de christenen, twee en twee, met flambeeuwen. Dan kwam er wederom eene groote baniere
met Sint Michiel, het portrait van Pater Nan, met
verbeeldingen van al de ambten die hij bekleedde;
naderhand al de Paters Jesuiten in witte rouwkleederen, van afstand tot afstand blijvende staan om
hunne droefheid te klagen, na 't gebruik van 't land;
dan 't lijk, gedregen zoo gezeid is, en omringd van
de grooten van 't rijk, te peerde; en eindelijk eene
afdeeling van 50 ruiters. Het Jesuitenkerkhof met
de capelle lift buiten Pe-king, in een keizerlijk hof,
daar droeg men pater Verbiest naartoe, men deed de
uitvaartplechtigheden zoo de roomsche kerke voorenhoudt, men begroef hem, en de lijkrede wierd
uitgesproken door den schoonvader zelve des keizers. Het graf van Pater Verbiest van Pithem is
vierkantte, op en toegemetst met eene voute, en een
kruis daarop ; eenige stappen verder staat er een
stuk wit marbel van zes voet hooge met zijn opschrift.
Men besteedde naderhand nog 600 gouden schilden,
om den vermaarden vlaming een prachtig gedenkteeken op te richten, dat nog staat, en dat, God zij
gedankt, onlangs door vlaamsche zendelingen is
bezocht geweest, die 't in hunne herten gevonden
hebben in de voren te gaan zaaien die de Pithemsche
Jesuit, zoo verre van huffs en thuis, gaan ploegen
was, en waarvan hij nu den loon bij den Heere is
genietende.
Aldus verhaalt de eerweerde beer Frans Vranckx,
in zijnen brief over de Missionnaires Belges en Mongolic : a Wij hebben ook het oud Jesuitenkerkhof
gaan bezoeken, dat geheel ongeschonden gebleven
is, en wij hebben er met geluk de gedenkteekens
herkend, die men daar opgerecht heeft ter nagedachtenisse van Pater Verbiest, Schall, Ricci, en
andere vermaarde Jesuiten, van de jaren 1600 en
1700. Die paters hebben door hunnen ijver en hun
talent de katholike religie eene eereplaats gewonnen
tot in de hoofdstad van het hemelsch keizerrijk
zelve. 'Wij zijn ook op de vermaarde sterrewacht of
den schouwtorre gegaan die gezeide paters te Pe-king
gebouwd hebben, en de allerschoonste verrekijkers
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en andere schouw- en meetwerktuigen hebben wij
bewonderd, die daar bewaard worden.
Om dit Orel te verstaan behoort geweten te zijn
dat de Eerweerde Paters van 't gezelschap Jesu den
stand bleeven houden, dien zij door Pater Verbiest
en anderen daar gekregen hadden, tot den tijde van
de afschaffinge van 'corder, in 4744; ze bleeven, na
die date, als enkele priesters nog werkzaam in Sina,
tot in 1784, alswanneer de priesters van het Sint Lazarus Seminarie te Parijs met de Sineesche missie
belast wierden, en dat M. Raux door den gewezen
oversten der Jesuiten, M. Bourgeois, aan 't keizerlijk
hof gebracht, de plaatse bekleedde die Pater Verbiest
eertijds bezeten had. Order dien heer Raux vluchtten er veel Sinesen, christenen en anderen, over den
grooten muur, noordwaards, in Mogol; M. Raux en
liet die uitwijkelingen zonder priesters niet, zoo dat
er in 1796 eene Mogoolsche missie tot stand kwam,
die hedendaags 9000 christenen telt.
In September 1864 ging die Mogoolsche missie
over in harden van 't genootschap der belgische
missionnarissen in Sina. Dit genootschap was ingesteld door onzen Cardinaal, op den 28 November
1862, onder het bestier van den zeer eerweerden
Heer Theophilus Verbist, en bestond alsdan, buiten
den oversten, uit de Eerweerde Heeren Alois Joseph
van Segvelt, Sineesche name Sse; Frans Vranckx,
Hamer, sineesche
sineesche name Lang; en
De
zeer
eerweerde
overste, nu ProBan.
name
vicaris van Mogol, beet op zijn sineesch, gelijk
zijnen vlaamschen voorzaat en naamgenoot Pater
Ferdinand Verbiest van Pithem, Nan-Choai-Jen, of
kort weg Nan.
Die eerweerde heeren geloofszendelingen vertrokken uit Marsilien op den 19 September 1865;
op den 13 October waren ze te Ceylon, waar Pater
Crousel begraven ligt van Poperinghe, broeder van
den onderpastor van Pithem; en 40 dagen daarna,
sliepen zij te Singapore in 'tgasthof Europa, dat daar
gehouden wordt door den heer Casteleyns, uit de
Kempen, bij wien onze Koning op zijne reize in den
Oost geherbergd was; van Singapore voeren zij naar
Hong-Kong,
0, Jan naar Shan;-hai
0
, waar Edmond
Wallays van Leffinghe procurator is van de uitlandsche mission; en van Shang-hai, door duizend
moeielijkheden, naar Sy-wan-se in den Mogol, waar
hun Seminarie ingericht is, en waar zij toekwamen
tegen Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, den
8 December 1865.
Daar zijn brieven toegekomen van onze vlaamsche broederen uit die verre larder; waarin zij kennis
geven van 't gene hun wedervaren is, hoe er te Sywan-se, op 1800 inwoonders, maar drie familien
buiten ors geloove en zijn ; hoe de name van Pater
D

Verbiest van Pitthem door geheel Sina nog gekend
en vereerd is, van de heidenen zoowel als van de
christenen; en meer andere omstandigheden die men
vinden kan in verschillige boekskens die uitgekomen
zijn te Brussel, en krijgelijk in het Seminarie der
belgische zendelingen in Sina, langs den steenweg
op Ninove, bij Onze-Lieve-Vrouwe-van-genade, te
Scheut, bij Brussel. Het droevigste nieuws dat onze
jongste brieven uit Mogol behelzen is dat eon der
moedige zendelingen op de elfste ure reeds zijnen
loon ontvangen heeft, te weten de eerweerde Heer
Alois Joseph van Segvelt, of Sse, die op zijnen dienst
bij de zieken overleden is, in Sta-Mia-Eul-Keou, te
middernacht, op den 5 April 4867. Hij was geboren
te Rumpst, 26 Oest 1826, wierd priester gewijd te
Mechelen, 8 September 1849, missionnaris 10 April
1858, en vertrok uit Brussel naar den Mogol, 19
Oest 1865.
Pater Ferdinand Verbiest wierd geboren te Pitthem, t op den berg • den 9 October 1623, en gedoopt op Sint Lucasdag, den 18 der zelfste maand.
Hij was kleenzone van Pieter Verbiest en Paschasia
Dewolf; zijn vader was Joos Verbiest of Dominus JudocusVerbiest, zoo de recoletten van Thielt hem hooter,
bezondere weldoener en begunstiger van 't order
en van de broeders recolletten te Thielt, schepen van
de casselrye van Kortrijk, Bailluw en ontvanger van
de heerlijkheden van Pithem, Coolscamp en Ayshove;
hij overleed den 19 Februarij 1651; zijne moeder
Anna, Domicella van Hecke, zoo de paters van Thielt
schreeven, overleed 13 November 1661. Pater Ferdinand had twee broeders, Jan-Baptiste en Albert, en
twee zusters, Anneke, dat nonne wierd te Korn ijk, en
Domicella Jacoba Verbiest, huisvrouwe van Johannes
Lust, die 't order der eerweerde paters recolletten
te Thielt zeer genegen en weldadig was; zij overfeed
op Sint Franciscusdag, 4 October 1678. Pater Verbiest studeerde eerst te Brugge, onder andere, in 't
gymnasium der eerweerde paters Jesuiten, nu den
Athenee royal, en 't zal daarom zijn dat hij in zijnen
Libor organicus Astronomic: Europcece zijn eigen zelyen den name geeft van Flandro-Belga Brugensis,
vlaamschen belg en bruggeling. De vier volgende
jaren studeerde hij te Kortrijk, bij de eerweerde
paters Jesuiten ; van daar ging hij naar Leuven,
waar hij zijne philosophie deed, in de Lelie. Hij
wierd in 't gezelschap Jesu aanveerd, den 2 September 1641, van Pater Andries Judoci of Joostens,
den Provinciaal van Vlaam gch Belgenland, en den
29 September, zelfste jaar, onderzocht en aanveerdde
hem Pater Nicasius Bonaerts, in 't probatiehuis te
Mechelen. Hij verdedigde naderhand, te Seviljen in
Spanjen, zijne Theses, in 't collegie van 't gezelschap
Jesu, onder Pater Ludovicus de Sola, en wierd
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doctor in de Godheid gemaakt op den 13 April 1655.
Daar bestaan van Pater Verbiest 32 werken in
'tlatijn, het sineesch en het tartaarsch, en 8 brieven,
waarvan een in 't vlaamsch. Zijn portrait wierd gemaakt eer hij vertrok naar Sina, en maakte deel van
de verzamelinge van zaliger Mijnheer GoethalsVercruysse, te Kortrijk; daar was een copie van bij
M. Van Huerne de Puyenbeke, en eene bij M. Pattyn
te Pithem, eene gesteendrukte copie staat aan 'thoofd
van de Notice biographique etc., door canonik C.
Carton. Brugge, Vande Casteele, 1839. Die zelfste
notice behelst een tweede portrait van den eerweerden Pater, in de kleedinge van president van den
mad van wiskunde. Al de ouders en voorouders van
pater Verbiest wierden van sineeschen adel verklaard,
door decreten van den keizer, die vertaald staan in
de notice voornoemd, bladz. 31 en volgende.
De Verbiesten hebben seders Lange Pithem verlaten en hun vermaarde zone en is, op verre na,
zoowel niet gekend op zijne eigene geboorteprochie
als in het henielsch rijk van Sina.
De name Verbiest is verkort uit van der Biest,
gelijk Vermeulen nit van der Meulen, en Biest ofwel
Bienst, zoo men eertijds zei, is eene strafe te lande.
Terwijl Ferdinand, nadien pater Verbiest te Kortrijk studeerde wierd Don Ferdinando, den heere van
Pithem, te Madrid 18 October 1639, een dochterken
geboren, en, met dat meester Joos Verbiest, Ferdinands vader, bailluw was en ontvanger van Don
Ferdinando, zoo maakte hem de jonge Ferdinand, —
die misschien zijn villen was, wie weet, — tot gelukwensch, 6 latijnsche elegien en 4 epigrammen, benevens eene toeeigeninge, waar order andere in gezeid
wordt : a Aldus wenschte aan ulieden doorluchtigste
familie uw ootmoedigste gunsteling Ferdinand Verbiest, van Pithem, zone van meester Joos Verbiest,
Bailliuw en ontvanger van de goederen uwer heerschap in Pithem, Coolscanip en Ayshove. • Op 't
einde van de verzen staat er : # Zoo dichtte Ferdinand
Verbiest, van Pithem, Rhetorist in 't collegie van 't
gezelschap Jesu, te Kortrijk, Anno M. D. xxxx. Ad
Majorem Dei Gloriam. ) Dit stuk was gedrukt, in-40

op 24 zijden, te Kortrijk, bij de weduwe Jans van
Ghemert, in 't jaar 1640, en berust, bij een deel
mengelingen gebonden, op de bibliotheke der eerw.
paters Jesuiten te Leuven. Canonik Carton en kende
dit werk van zijnen vermaarden dorpgenoot niet, en
ne schijnt ook niet geweten te hebben van eenen
vlaamschen brief, dien Pater Verbiest zond uit Pe-.
king, 23 Januarij 1670, naar Pater Couplet S. d., en
die begirt aldus : Ick bidde V. R.' wilt aen onse opperbaesen claerlyck te kennen geven, etc. De eigenhandige brief bestaat, is gedrukt geweest, luidens pater
1 Vestram Reverentiam, of Uwe Eerweerdigheid.

Debacker's bibliotheque, etc., en ik zal hem later
trachten over te drukken in R. D. H., als 't God
beliefs.
Het schijnt dat de kerstname Ferdinand nog al
dikwijls te Pithem in 't heilig Doopsel gegeven wordt,
en wel te recht, zoo immers geschiedt er Pater Verbiest meer eere als met het stee p en beeld dat men
hem gepeisd heeft te zetten ; zoo moge er eens eon
levend beeld van hem, en een nieuwe geloofzendeling in Sina uit Pithem verrijzen, om op het gezegend
spoor te gaan dat de groote Pithemnaar achtergelaten heeft. De deure staat wijd open : het Brusselsche
Seminarie, ondersteund door al onze bisschoppen,
vraagt nieuwe leden, om dat ontelbaar yolk uit de
duisternissen te haler, bij wien het hoogste en het
beste schijnt gelegen te zijn in de groefste wellusten
der zinnen en in de voldoeninge des lichaams to genieten , of zoo zij zelve zeggen, in
Yut- La-Ko-Rah,
Mi-La-Ba-Boung .2
..........

HET BENDIER

Hoe goed is God !
Daar zijn Lander in de wereld waar de zonne
zes maanden under blijft, bij voorbeeld, in 't Noorden
van Ysland, eerweerden Heer De Kierens Missie, van
Rousselaere, en, nog meer noordwaards, in Lapland
en Groenland, waar andere Vlamingen hun bereiden
het goed nieuws te gaan dragen en het onvergankelijke zaad te zaaien. Newel, in die langenacht-landen
schittert de noordschijn, of, zoo de vlamingen zeggen,
de viervlage. Altemets en dikwijls schijnt zij zoo
helder, dat het gelijk klaar dad, is. Eene verbeeldinge
van den noordschijn staat over de pronto van het
rendier, en 't is bij 't Licht van den noordschijn dat
die verbeelde lieden daar aan 't reizen zijn.
Hoe goed is God !
Geern heeft men, te wintertijde, a pes bij de
werke, dat men niet veel en moet uitgaan, dat men
bout, spijze, drank, en gereedschap bij der hand
heeft, en te kleenen koste ; geern, als men reizen
moet, heeft men een multum in parvo, een stuk van
twee drie diensten, al in een pak, die gevolgentlijk
bijkans onvergeet- en onverliesbaar is: hewel,T.de
Adams kinderen die God naast de vervrozen draaipekkels van de wereld, op de grenzen gezet heeft
der bewoonbare streken, die menschen heeft God
alzoo voorzien : — zij hebben het rendier.

Het rendier is hun schaap, hunne koe, hun
peerd.
2 Letterlijk in 't Vlaamsch : een-hebben-baard-Lang,
twee-hebben-buik-dik : anders : men moot vooral eenen
Langer baard en dan eenen dikken built hebben.
A.

350

ROND DEN HEERD

Het rendier waarlijk is hun schaap, want men
houdt er bij troppen van 50 tot 1000, geparkt en
gevoed gelijk de schapen. Men draagt hunne yacht
en men spint hunne wolle.
Het rendier is de koe van de Lap- en Groenlanders, want ze melken ze gestadig, en van de melk
maken ze boter en kaas.

Het rendier is het peerd van den Laplander, en
zulk een peerd, dat hij met dat peerd alleen over den
vervrozen sneeweg geraken kan.
Luistert hoe hij inspant.
Eerst maakt hij van rendierhoornen, rendiervel en hout eene polk, zoo hij zegt, dat is eene sled,
waar hij zijn eigen. zelven zal inriemen en laten

voorttrekken; rolt hij een keen twee drie over, hij en
rolt nooit uit. Het vel alonder ligt met het hair naar
achterwaard, 't gene het vooruitsledderen helpt en.
't achteruitloopen belet. Om den hals heeft het rendier een rendiervellen gareel, sours met een string,
die, onder 't lichaam weg, den kop van de sled vat; en
eene koorde om de hoorns, die, rechts of slinks
laten hangen, slinks of rechts het Bier beweegt.
En de zwepe !
Zwepe en komt er niet te passe, immers de rendieren hebben dien aard, dat ze altijd achter reke
gaan en op het speur van den voorpost, zoo snel en
niet sneller als hij. Die voorpost kiest zelve zijnen
weg en weet hem te tasten, zou men zeggen, en de
Laplander heeft verstand genoeg om te vatten dat hij
die ingeborentheid mag en moet betrouwen, wezende
onveranderlijk zeker, en aan Beene gevaarlijke grillen onderworpen, gelijk de menschelijke vrijwillig-

heid, die, geholpen zelve door 't verstand, dikwijls
zou te kort bollen waar 't minste diertje de triomphe
weg draagt over de grootste moeielijkheden.
Het rendier en is niet zeer zinnelijk van smake,
's zomers knaagt het de groenigheid die 't vinden
kan, en 's winters scheert het de rotsen tot het 't minste pijleken mos of dat er te vinden staat, en het
weet er onder de sneeuw met poot en hoornen achter
te komen. De poot van 't rendier, of liever zijn schoe
is zoo gemaakt dat hij op het gladste ijs nooit uit en
sliert; zijn hair is 's zomers values, of, om een oud
woord met een nieuw te vertalen dat ervan afkomt,
fauve, dat is rostachtigThruin, 's winters wordt het
wit, en wisten de menschen de Voorzienigheid en de
nature daarin na te volgen, zij en zouden zoo koud
niet hebben: God dekt planten en dieren in Witte
kleedije als 't koud is.
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EENE TOUBAKHISTORIE

« Ja, wij zijn hier gekomen.....
ben hier gekomen !.. 3 roept de baron,
• en ge moet luider spreken. •
t Ik — ben — hier — gekomen, • hergaat Alfred, hoestende en gummende, a om — de — dochter
die ik gister avond heb ontmoet...
• Onbetamelijk hebbe toegesproken ! • roept de
baron, verbetert dat en zeg het her!
Onbetamelijk heb toegesproken, te betuigen
dat ik het haar vergeve dat zij mij... »
« Vergeven ! 'Wat! Vergeven ! • roept de vader,
zoo luide dat er Heintje van verschiet, .Hoe zegt gij
daar, vergeven?
c 't Is dat ik wil zeggen vergiffenisse vrage, • zei
Alfred voort, • voor... •
a Ootmoediglijk vergiffenisse vrage !
a Ootmoediglijk vergiffenisse vrage, 3 vervolgde
Alfred, t voor hetgene ik heb gedaan en voor 't gedacht dat ik van haar had durven opvatten. Ik achte
mij gelukkig dat een ander het niet aangetrokken en
heeft om mij nog meer te straffen als ik ben gestraft
geweest van die moedige en zedige dochter, en ik
verzoeke haar, tot eerlijke boete .....
c Komt bij, dochterken, Wantje, Trijntje, of
hoe heel gij daar?
t 't Is Tree, als 't uwe goedheid belieft, mijnheer
de baron, D zei Pee.
• Doet nu maar voort, jonkher, 3 zegt de baron,
en : • Tresetje, komt wat nader.
deze achthonderd frank te Willer aanveerden, die bestemd waren om mij een peerd te koopen.
En hij stak Tree de bevende bankbriefkens in heure
hand. • Verzoekende daarenboven vergiffenis van
ulieden al, met belofte van zoo nooit meer te werke
te gaan. Vin.... — hij keert naar zijn papa — it gij
--ergeeft mij nu toch ook, doet gij niet papa ? zegt
hij, met de tranen in de oogen; t 'k hebbe het al gedaan dat gij mij geheeten hebt! 3
• Als de partijen te vreden zijn, • zegt de baron,
wat zegt gij, Meersmans, en gij daar, kameraad,
en gij daar, Trijntje, of Tresetje, wat zegt-je gij
daarvan ?
t Zijn dat dingen, zijn dat dingen! zei Meersmans, want hij en had het nog niet recht vast wat er
omme ging.
c Dat is te straf ! 3 zei Pee, 't En was in 't
kwade nietgemeend van den jonkher, wij en zijn er
al te gare niet meer boos op, en hij mag hij zijn
geld wel houden, dat zou immers al te vriendelijk
zijn !
t Niel te doen ! ^ zei de baron t Als gij daarmee
te vreden zijt, Ban is 't goed ; — en hij stond op, —
a 'k heb de andere een derde van de pacht kwijt gescholden, die verhageld zijn, daar hebt gij nu ook
•

Gij kunt peizen met Welke eene aandoening
grootvader en Pee uit den mond zelve van Tree
vernamen hoe kloekmoedig zij hare plicht en hare
beloften was getrouw gebleven, en den vijand had
afgeweerd, die peisde dat haar geweten en hare kostelijke ziele voor geld te koopen was, gelijk bij zooveel anderen 'tgeval is. Bij Tree was de verbaasdheid
en de blijdschap van Pee weer te zien sterk getemperd door hare verschriktheid : ze hadden al te samen
ruste noodig, zoo grootvader zegende beide zijne
kinderen, zoo hij ze noemde, en de kalmte van den
nacht herstelde de afgematheid van geest en van
lichaam waarvan zij alle drie dien dag zoovele te
lijden hadden gehad.
's Anderdags 's morgens waren alien weer vroeg
te been, en, na gebed en vroegmaal, allicht op het
verwoeste toubakstuk. 4 God gaf, God nam ! zei
Heintje, zoo zij alle drie weerom te huffs kwamen,
(IN en verlaat de zijnen nooit! 3 Maar, hoe verbaasd
stonden ze altemaal van, binnen in den huize, den
baron te vinden zitten met zijnen zone Alfred.
Grootvader verschoot zichtbaar.
Pee peisde dat het er nu ging op aan komen om
Tree te verdedigen.
En Tree zelve, hoe onschuldig zij haar eigen
ook gevoelde, was liever uit Alfreds bijwezen als
daarin, en ze ging gevolgentlijk stille uit den huize
slibberen, als ze de baron tegenhield en hiet blijven
staan met deze woorden
• Blijft maar, dochterken, daar en is geen belet,
contrarie.
Heintje Meersmans docht dat het nu tijd was,
en 't begon met : t Mijnheer de baron...
• Zet u, papa, 3 zei de baron, zonder op zijne
beleefdheid acht te seven, en hij zette hem zelve,
stak zijne beenen vooruit en zijne handen in zijne
zakken, en ging den zolder bekijken, nadat hij gezeid
had, op Alfred zelfs niet kijkende, maar hem toch
toesprekende : •Asa jonkertje, aan u, wij luisteren.3
Niels.
a Komt er wat? roept de baron, wat heviger
en blijvende zitten zoo hij gezeten was.
Nog niets.
Heintje en Pee en wisten absluut niet wat er te
komen \\ as, en Tree had in een molshol gekropen
van verlegentheid, terwijl de baron er scheen grooten
prijs aan te hechten om te weten hoeveel rebben er
aan den berookten zolder lager, want hij en versloeg
er geen ooge van.
Alfred ondertusschen begon te kuchen en zijne
stemme te zuiveren, die zoo diepe scheen te zitten
dat er volstrekt geen uithalen aan en was. Eindelijk
zegt hij zoetjes en beschaamd weg
D
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wat, dat u, Tresetje, en u daar, kameraad, in 't korte
of in 't lange wel zal te passe komen is te hopen.
Komt Alfred. Vrienden Adieu! •

Als de baron al lange wed was zaten ze daar
nog altemaal te kijken op malkaar, en ze waren gelijk
te verwonderd om blij te zijn ; ze braken uit, op een
ende, algelijk, en loco was 't de moeiteweerd : Zieje 't nu, zei Heintje, a dat God de zijnen niet en
verlaat, en dat hij 't nog al in 't beste keert!
En de historic zou nog veel lamer zijn, ware 't
niet dat ze Pee en Tree zoo kort maakten als zij maar
en konden, en grootvader ook, want hij en overleefde
maar schaars eenige maanden het huwelijk van
zijnen kleenzoon en zijne aangetrouwde kleendochter. Immers van zoohaast als Pee vrij was voor goed,
en dat hij weOr den toubak zijne zorge besteden kon,
't gene hij liever deed als eeuwig dat gewere en die
knoppen kuisschen, zoo kwatnen ze voor den pastor,
die in hunne persoonen het beste en het christelijkste
huwelijk zegende dat hij in lange jaren geweten had.
Om dat het al zou wel uitvallen, zou ik nu nog
moeten Borten doen wederkeeren, op tijd voor de
bruiloft, maar ik en wete niet waar hij ooit geland
of belonden is.
Alfreds vader stierf, en 't was Mijnheer Caplaan
die gelijk had : hij beterde, zijn vader leefde weér
in hem, hij was de zegen van zijn dorp en de hope
van nog lange jaren voorspoed voor al die er in
woonden.
Zoo, bier is 't ende van de toubakhistorie, daaromtrent zoo ze J.-J. Cremers in 't Betuwsch eerst
gemaakt heeft.

WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE

meester toe, maar hij stelt het onder de stukken die
naast op Memlinc trekken, en misschien van zijne
leerlingen gemaakt wierden.
Op de lijste van 't schilderijtjen staat in roode
Sint Pieters letters als volgt :
Zulc was Franchoijs sijns levens tijt
Dus tneerct sijn were, de wonde en 't habijt,
Dat sente Frantzoijs ghijnc op eerderijcke.
Dit belde es ghemaect naar trechte ghelijke.
Dat is, in gemeene spellinge ;
Zulk was Francoys, zijns levens tijd,
Dus merkt zijn wezen, de wooden en 't habijt
Dat Sint Francoijs gink op eerderijke
Dit beeld is gemaakt naar 't rechte gelijke.
Dit allerkostelijkste tafereelken behoort den her
doctor de Meyer, te Brugge.
N. 106
Die willen kennisse maken met den ouden
Zegher van Male, waarvan zoo dikwijls gesproken is
rood den heerd, bijvoorbeeld van zijnen beroernden
lamentatieboek over den verval onzer nude vaderstad Brugge, moeten bijkans aan 't zuid-ende van de
tale n. 106 gaan zien : daar staat hij of liever daar
knielt hij, aanbiddende 't mysterie oozes Heeren
verrijzenisse, met geheel zijne familie. Hij was geboren te Brugge in 't jaar 1504, stierf den 5 Julij
1604, en ligt begraven te Sint Jacobs, waar doze
schilderije 't huffs behoort. De twee vrouwen die
naast hem knielen, in hunne prachtige kleedinge,
zijn Zeghers eerste en tweede huisvrouwe. De schilder, meester Pieter Pourbus, heeft op eenen steep,
slinks, zijn merkteeken gezet, met het jaartal, alduS

i78

V
N. 20.
't Is in de afdeelinge van de sP,hilderijen dat de
vaderlandminnende vlaming dagen Lang zou wandelen en niet vermoeid zijn. 't Eerste dat ik de lezers
van Rond den Heerd bevelen zou ware N° 20, het
beeld van Sint Franciscus, het schoonste dat ik ooit
fevers gezien of tegen gekomen hebbe. Sint Francoys
staat daar in zijn grijsde habijt, zoo hij waarlijk
plagt te dragon, en alleszins de heilige man Bruit
ziende die ons door de legende bekend is; hij draagt
de gloriekroone, en uit zijn lichaam sprietelen fijne
gouden stralen gelijk draadtjes. M. Weale, die in
zulke taken buiten alien een fijne en rodeo gevende
kenner is, en schrijft dit stuk geenen genaamden

P P
I

en op de lijste staat er, anders gespeld : Hier vooren
ligt begraven d'Heer Zeghere van Male die overleet den
7 Julij 1601, ende jonkvrouwe Anthonine van der
Maze, d'Heer Zeghers eerste huisvrouwe was; die
overleed den negensten December 1559. Jonkvrouwe
Johanna Haghe, 's voorzeiden Zeghers tweede huisvrouwe,overleed den zeventiensten Oest 1569, die ligt
begraven e Onzer Vrouwen in 's Sacraments capelle.
Gelrukt bij EDW. GAILL1ARD, en COMP. BneL- en Steendi Akers. Brugge.
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EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELLTIKS

N° 45

TWEEDE jAAR

DAGWIJZER

6. Justus es, zeventienste na Cinxen.
't Evangelie, — 4 e jaar bladz. 327,— is van 't hoogste gebod. Daar kwam een keer een heiden bij den
geleerden Phariseeuw Schammai, en hij zei : Maakt
mij eenen proselyt, ik wil mij bekeeren, zoo gij mij
kunt de joodsche wet leeren binst dat ik hier op
mijn een been sta. • En Schammai stak den heiden
buiten, via architectonics, zegt de latijnsche tekst
waaruit ik dit vertale, het gene op zijn vlaamsch te
zeggen is : hij toogde den heiden het gat' van den
temmerman, namelijk den regelrechten weg naar buiten. Maar nu, de Phariseeuwen, die zoo de heidenen
behandelden, tempteerden den Zaligmaker op de
zelfste maniere, en met kwader inzicht, als ze hem
ZONDAG,

hoogduitsch gasse, was eertijds en is nog te
strate, bij voorbeeld, te Gent, het Engelandgat is
rue d' Angleterre.
1

Gat,

zeggen

5 OCTOBER 1867

vroegen Welk het grootste van de lien geboden was.
Ze kreegen voor antwoordde : Bemint God bovenal,
en uw naasten gelijk uw eigen zelven, enz., alsof
christus gezeid had : Genomen dat ik uw God niet
en ben, en maar uw evennaaste, 'n doet zelfs niet aan
uwen naasten 't gene gij niet en wilt gedaan warden! •
En zoo was die allerhoogst en goddelijk geleerde
antwoorde ter zelver tijde eene gepaste toemate op
hunne onvriendelijke onbeleefdheid.
't Is vandage Roozenkranszondag. Men gelieve
te herlezen wat des wegens gedrukt staat op bladz.
351 en volgende van 4 e jaar. Ziet ook de prente in
dezen numero, bladz. 356-7. Al is 't zake dat er in de
heilige Kerke tot alien tijden zekere manieren geweest zijn van God ende zijne weerdige Moeder te
bidden ende te eeren, als met eenig zeker petal van
Pater noster ende Ave Maria, alsook met het gebruik
van zekere graantjes of steentjes, aan dewelke de
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voorzeide gebeden worden gelezen; al is 't ook dat
Polydorus Virgilius verhaalt van eenen eremijt van
Palwstinen, dat hij, omtrent het jaar onzes Heeren
4095, het roozenkransken zoude gepredikt hebben
aan de christene soldaten, zoo is 't algelijk zeker dat
het roozenkransken, in hem begrijpende honderd
en vijftig Ave Maria ende vijftien Peter nester, met
de aandenking van de vijftien mysterien, aldereerst
omtrent het jaar onzes Heeren 4200 door den heiligen Vader Dominicus, op 't ingeven van de alderheiligste illoeder Gods, is ingesteld geweest. Als
namelijk de ketterije der Albigoiseii haat . in Italien
en Vrankrijk, ende principalelijk omtrent Tolosen,
deerlijk verbreidde, om die te met te doen, zoo is
Sint Dominicus naar Tolosen gereisd ende heeft hem
met zijn heilig leven, vierige predicatien ende mirakelen, als een onverwinnelijken muur voor de heilige Kerke gesteld. Maar, als hij bemerkte dat hij, met
al zijnen arbeid, wentig was winnende, zoo heeft hij
eenen bijzonderen toevlucht genomen tot de koninginne des Hemels, ende heeft haar Brie dagen en
drie nachten geduriglijk gebeden om hulpe en bijstand. Ende de moeder der genaden heeft haar aan
hem vertoogd, vergezelschapt met het glorieus genootschap der heilige maagden, ende, als zij hem
vermaakt ende versterkt hadde, zoo heefuzij tot hem
gesproken En weest niet verwonderd, mijn noon
Dominice, dat gij geen vruchten en. doer met uwe
predicate, want gij zaait in eene dorre aarde, in een
land dat geene vochtigheid heeft. Daarom, gelijkerwijs dat God, als hij de wereld bert-nhertiglijk
.wilde reformcren ende vernieuwen, nedergezonden
heeft den Lemetschen regen, te weten de engelsche
groetenisse, waarna eene excellente reformatie gevolgd alzoo ook, is 't zake dat gij vruchten begeert te doen door uwe predicatien, zoo zult gij
vooral zoeken de wederspannige herten te besproeien
met den zelven hemelsehen regen, hun leerende de
maniere van mijn roozenkransken te lezen, met het
overpeizen van de mysterien des ]evens, passie,
ende glorie van mijnen gebenediden zone. Sint
Dominicus, aldus vertroost ende versterkt wezende
van de Moeder Gods, heeft met alle neerstigheid
beginnen te volbrengen dat hem was geraden, voegende bij zijne predicatien de maniere van God ende
Maria te bidden met het roozenkransken. Ende
tersiond heelt men gezien onsprekelijke booze menschen hun kwaad leven laten ende de ketterije zoodanig gesmolten, dat, door de predicatien van Sint Dominicus, over de honderd deist ketters ende andere
ontalhjke kwade menschen bekeerd zijn; ende veel
broederschappen zijnder door de predikheeren op
verseheidene plaatsen opgerecht. — 't Jaar 1236,
drie jaar nadat de Preekheers te Brugge toegekomen

waren, leefde alhier de wonderbare en welgeboren
maagd Geertruid, uit den edelen slam van de heeren
van den Gruuthuyse, wier huffs nu de berg van
Bermhertigheid is, te Brugge, en wier capelle nog
bestaat in den zuid-ommegang van Onze Lieve
Vrouw kerke. Deze-edele dochter was in hare teedere
jaren onder het bestier geweest van Pater Nicolaus
Walkier en Pater Raynerius, beide van 't klooster te
Brugge, die zeer vermaarde manses waren, van
devocien ende geleerdheid, en aan Wien de heilige
maagd verschenen is. Zoo, die Godzalige Geertruid
van den Gruuthuyse hadde vastgesteld de wereld te
verlaten en het kloosterlijk leven te leven, tot Welk
einde zij met groote moeite 't consent van hare
doorluchtige ouders eindelijk bekomen hadde. Maar,
terwijlen op dien tijd in Brugge, of zelfs in ons
Nederland nog geene nonnenkloosters van predikers
gesticht en waren, is zij, spijt lust, spijt vleesch en
blond, gegaan naar 't adelijk klooster te Colmar,
alwaar zij ook professie heeft gedaan. 't Is daar
ook dat zij door eon heilig leven zulk cone uitstekende Benjamine van Maria geworden is, dat zij,
Geertruid van Brugge, op eenen tijd knielende voor
het beeld van Onze Lieve Vrouwe van den Roozenkrans, bad met vloeiende tranen om over de vergiffenisse van hare zonden verzekerd te zijn. 't Zoet
kindeken Jesus, dat op den school van ziine moeder
zat, stak zijn handeken uit, zeggende dat hij haar
hadde aangenomen tot zijne bruid, haar verzekerende in gerustighid, en dat zij voortaan nu hare
zonden niet meer en zoude indachtig zijn. Maar
ziet! Geertruid van Brugge, als uit eerbiedige liefde
willende het handeken van Jesus vastnemen, is het
subiielijk van het beeldeken afgekomen in de hand
van Geeriruid, hetwelke daarna nooit door eenig
middel aan het beeld en heeft kunnen vastgemaakt
-worden. — De poorte van de kerke waar de paters
predikers woonden te Brugge en de heilige roozenkranscapellezijn nog zichtbaar, school' clerk vervallen. Men verzekert mij dat, gedurende de laatste
ziekten, verschillige menschen bij nachte hebben
gezien
e7ien
'creweest knielende voor die oudvervallen
poorte van de preekheers, en troost verzoekende van
Onze Lieve Vrouwe van den Roozenkrans. De schilderijen van de vijftien mysterijen nit de Preèkheers
versieren tegenwoordiglijk Sinte Walburgkerke,
waar het hroederschap van den roozenkrans nog
altijd stand houdt, en waar 't vermaarde en allerkostelijkst opgetooide beeld van Onze Lieve Vrouwe
der Eerweerde Paters Preekheeren nog vereerd
blijft.

« Op den eersten Januarij 1484 wierd bier in
onzen couvente ingesteld het broederschap van den
allerheiligsten Roozenkrans, en alzoo de oude devo-
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tie tot de heilige Maged Maria, as de in 't 10zen
van het roozenhoeiken, vernieuwd en weOropgewekt.
Die devotie was begonnen met het order, on er den
zaligen Dominicus, maar was, in de' voorgaande
eeuwen,- met het onderhoud van den"regel, om wale
van de algemeene peste die door geheel de wereld
allerschrikkelijkst woedde, en de schitsmata of scheuringen in de kerke, uitgestorven ofte verslapt, zoo
dat er bijkans geen memorie g meer van en bestond
In de gedachten van de menschen. In doze eeuwe
dan, omtrent 1460, heeft Pater Alanus a Rape, alias
van der Steene, die vierige prediker, in kleen Bretanjen ende in ons Belgenland de de‘otie van den
roozenkrans, door het instellen van broederschappen,
overal trachten weOrbrengen
in te , en dat met den
allerbesten uitval. Onze paters le Keulen do en het
zelfste, omtrent 1476, als tot eene remedie teen de
kwalen die zij leeden en om den vrede te verkrijgen.
Zoo, na het voorbeeld van die broederschappen, is,
ten gezeiden jare 1484, hier ook can broederschap
ingesteld voor alle christi geloov4 .2,en beider geslachten, zoo p,eestetijke als ‘Nereldhjke. De eerste beginners waren 1 . Pater Ilia I.1 Eusthatius Alauda,
of Staas Leeuwercke in 't %laamsch, Jpersche broader
prediker, dien't magistraat van Brugge verzocht hier
te komen wonen, en hun behulpzaam te zijn om de
gratie te wnmen van vrouw Maria van Bourgonjen
en haren echtgenoot Maximiliaen, tegen ien de stad
oprocrig was geworden; 2 . van de eerste beginners
was ook Willem Moreel, de groote Roomsche
, en brugsche magi-traat, voor Wien Hans
bankier
Memlinc schilderde, en wiens portrait, van meester
Hans zelve gemaakt, nog op de Academic staat;
Maar die dit broederschap
3° Jan Wittebroodt.•
meest van al deed bloeren, door zijne godvruchtige
en allervierigste sermoenen was 4° Pater magister
Adriaan de .Mil, die ook meerrnaals de zaakgelastigde
5 De
van Brugge was in die moeielijke tijden. 5°
Hear •Jamb van Doorle en mevrouw Mar
Eerzame
Sloors, zijne g-ezelnede waren nog de bezonderste
weldoenders van den Roozenkrans, gevende den
autaar van Ooze Lieve Vrouwe, V0011 den welken zij
begraven ierden, veel ornamenten, schilderije, kelk
en eenen sehat van juweelen; stichtende daarbenevens eene dagelijksche Misse, aan den zelven autaar,
een eeuwig jaargetijde met provenen, en eenen vollen
feestdag ter care van de elf-duizend maagden, Wier
reliquien nu nog bewaard blijven in Sinte Walburgkerke. Daarbij en daarbuiten r aven zij de paters
predikers, eons wegdragens in gelde, 204 ponden 1
schelling,en en 6 grooten. » Al de bovengemelde omstandigheden en wist ik niet, wanneer ik, over een
jaar, schreef, bladz. 352 : Zoodan, indien de Roozenkrans bij ons dan, » — in de jaren 1400 --toal

tijd gehad had om te vervallen, hoe vroeg mag hi'
ingcsteld gewcest hebben te Brugge? Waarschijn
van eersten af, als de broeders predikers hierwalrds
kwamen, te wetentwaalf jaar na de dood des
heiligen Dominicus, 't jaar 1233. 't Gene ik dan
vermoedde, nit \\ aarschijnelijkheid, is mij nu echt
gebleken, uit een allerkostelijkste Ins ]f van
pater magister Hyacinthus Hussel, van Brugge, die
24 jaar lan e p rofessor was in 't Seminarie, en overIced den 17 December 1638. Het handschrift behoort de nog levende en bloeiende confrerie van den
Roozenkrans, nu in Sinte Walburgkerke te Brugge.
k eindige met cane aanhahnge uit Maria de
Victoria, hat jubil(iboeksken
• preekheeren
dat onze
lieten in druk gaan, 't jaar 1771, bij Joseph de
Busscher, boekdrukker en boekverkooper in de
preekheerstrate te Brugge. Onder de achtprentjes
die dit boeksken versieren is er een van Lem melin,
waar Maria, bij eenen roozenboom gezeten met haar
godd lijk kind, roozen piukt en rood dealt, daarbij
staat te lezen :
Van dozen pluk
Komt groot geluk,
Want dat g' hier haalt
Worth wet betaald;
Ja, vie wel least den roozenhoed
Krijgt voor zijn loon he= eeuwig goed,
En daze roozen zip genieen
Voor groote lie en en voor kleen;
Komt, lieve kinders, dan ook aan :

't Is om den hemel hiergedaan.
De prente bl. 356-7, is nagemaakt op eene schilderije
en de Blende gegeven heeft, blijkens het wapen.
dice
MAANDAG, 7. ODZC LieVC V roiiwe

de Victoria,

ter indachtigheid van de victoria der christenen

over de Turken, bohaald in den zeeslag bij Lepante,
7 October- 1571, 1' jaar bladz, 352.
DIJSENDAG, 8. Sinte Brigitta van Z\Neden, 4c
jaar, bladz. 352. — Ze broken het kruise, het priori
of de lake af, te Kortrijk op de mart, en leggen

eenen ronden Steen in de plaatse, 1740.
WOE:\SDAG, 9. Sint Denijs,

bisschop van

Parijs omtrent het jaar 100. Van Denii,-; of Dionysios
in 't grieksclikomen

familienamen Nijs, Nijssens,

Nijstens, enz. SterAlag van den eersten bisschop
van Iper, te weteii Maarten Boudewijns zoon van
Riethoven, op zijn latijnsch,

Martinus Rijthovius;

hij stierf in 't jaar 1583. — Omtrent dezen tijd,
1418, was de Heere van Breederode tot Brugge
gekomen, te kennen gevende dat, indien men hem
wilde ondersteunen, hi' zeer haast de provincie van
Holland uit de gehoorzaamheid van Maximiliaan
zou rukken, en met Vlaanderen in verbond doen
treden; zoodat, twee duizend brugsche li p .Ireton
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hun onder zijn bestier gegeven hebbende, op den 9
October ingescheept zijn, en met hem naar Holland
vertrohken. Deze reize was hun zoo vooideelig, dat
zij, in den beginne, de steden van Rotterdam en
Woerden bij accoord ingenomen hebbende, korts
daarna ook Amsterdam met ge'Aeld overmeesterden,
alwaar zij eenen onuitsprekelijken schat behaalden.
DONDERDAG, 10. Sint Franciscus de Borgia,
generaal-overste des gezelschaps Jesu, 15'72. —
Invoer der Gregoriaansche tijdrekeninge in de Nederlanden, 1582.
Over oude ti den bemerkte men sedert lang, en
van ja p e te jare dat do fijnste dag-en tijdrekeningen de regelmatigheid des hemels niet en
nicest
konden evenaren, en 't gen e waaraan men 't nicest
k
bemerkte waren de equinoxen : 't stond equinox of
nnacht in den alinanak en de dagen waren veel
eve
langer als de nachten, of het stond voile mane als
men alree de fl gouden zikkel aan den schoonen
hemel zag blinken : de kalender was gelijk eene
horloye die elf-en-half slaat en wijst als het ten
vollen noene is aan de zonne, hij was achter, en
daar en \Nisi hem niemand le helpen. Rogier Bake,
of Bacon, een Engelsch Franciscaner meunik, de
allereerste die over scheikunde schreef en 't recept
dide klachte
uitvond on' buskruid to waken,diende
ate in
bij den Pain over dien lastigen achterstel, en cardinaal Nicolaas van Cusa, 1461, die ter wilt van 't
stelsel van Copernic als Copernic zelve, kloeg ook,
met nog andere, zoodat eindelijk Sixtus iv, cardinaal
Bessarions duitschen sterrekundige Jan Muller naar
aan een nieuw kalenderweze n
Rmen
ontbood,
oo
to werken. Muller stierf to Roomen in 1476, en 't
en was eindelijk maar 't concilie van Trenten, in
1563, dat de zake in besluit nam en ter uitvoeringe
aan den Pans liet, als de almanak al 40 dagen
achter was bij den ‘Naren tijd van de zonne. 'al
XIII, geboortig van Bolonja, 1572, had
eindelijk het geluk, voor zijne dood, 1585, den
nieuwen Roomschen kalender of de gregoriaansche
tijdrekeninge in voegen te biengen. Hi' gebood dat
men den 4 October, Sint Franciscusdag 1582, de
tien dagen achterstel die er waren zoo overgesprongen en 's anderdags den vijftiensten gesteld hebben,
zoo het inderdaad was, volgens zon en maanbeschouwinge. De jaarlijksche alnianaks wierd verder zoo
gerekend dat ze naasten mogelijk pastel' op den
allejaarschen omloop van den hemel to \\Tien op
365 dagen; do fractie die overschiet wordt meegeteld
met alle vier jaar 366 dagen to rekenen, mils eenen
29 styn of bijgevoegden Februarijdag, en alle 300 jaar
de oneffen minuten nog eons tot eenen geheelen dag
bij te voegen, • zoodanig at in de jaren 1700, 1800 en
dagen heeft, in de
1900 aanstaande Februarij

jaren 2000, 2400, indien wij ze bereiken 29 dagen,
dat er alio 4 jaar en alle 300 jaar een dag overschiet en de korte inaand verlangt, binst den welken
de vrouwelieden zoo menzc,
zegt, minst van al klappen.
Gregorius xiii hadde geboden ut in calendario
quant minima fieret immutatio zoo weinig als mogelijk den gekenden almanak te veranderen, and
kon hij nog verbeteringen gedaan hebben, die de
franschen, willende wijzer te werke gaan als• zijne
heiligheid, beproefden, milar tot hun leedwezen. Lees
di t jaar bladz. 000.
Ile katholike landen aanveerddennatuurlijk
het gebod van den Paus met eerbied; onze nederlanden op vandage 1582; de andere kwainen traagskens
achter.In 't jaar 1700 sprongen de duitschers van
den 19 Februarij op den 1 Maarte, ten ingeven van
den grooten Leibnitz. Denemark en Holland deden
aanstonds ook mee; de protestantsche Zwitsers een
jaar nadien; Ehgeland 1752; Zweden 1753. Grieken land blijft nog altijd haperen, en de hardnekkige
keizer van Rusland; de die blijven twaalt dagen
achterbij ire de wereld, en, als men nit hunne
gazetten lets overgenomen vindt, is 1 altijd aldus :
bijvoorbeeld
•: « Sint Petcrsburg den eersten, clot is

den twaalFten October, of aldus :1- October 1867.
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Het kaiholijk Polon heeft onlangs nog moeten zijne
katholike tijdrekeninge afgaan onder den ijzeren
staf van den autokratOr of alleen-meester van alle
Russen het hood to buigen, God betere 't!
VIII.MAG. 11.
ZATERDAG,

12. — In Africa, de feestdag van

4966 martelaers en belijders, omIrent 480, n. ch.
— De ontdekkinge vanAmerica, doorChristobal
Colonib, 1492. Christobal of Christophel NNaseen
Genoees van geboorte, die peisde in zijn eigen dat de
wereld grooter was als dat de menschen dachten;
niemand en is propheet in zijn vaderland, zoo hij
ging naar Lisabon, in Portugal, waar men henn
met zijne gedachten uitloeg. Hij kwam dan naar
Genoa, naar Venetien, naar Vrankrijk, naar Spanjen, naar Enic..;eland to wee .... En op zijnen weg
naar Engeland waar hij zeker zou aanhoord geweest
zijn, wierd htj ingehaald door eenen bode van Is abella, do koninginne van Spanjen, die hem aankondigde dat er van 'S koningswegen schepen benevens
manschap ten zijnen dienste waren, La Pinta La Nina
en Santa Maria; met die di-io schepen vertrok hij
van Palos, op den 3 Oest 1492. Den 25 September
riep er eon matroos : « Land! en men zong den

Gloria in Excelsis van blijdschap, maar 't was eene
wolke die niets achter en Het of't en zij vooriutzicht
van cone zekere on ongclukkigo dood met wanhoopige gramschap tegen admiraal Colombo. Colombo
hield staan nogtans, (tat er land to vinden was en
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Van 't koper op steen gezet, by Edw. Gailliard & Cie.
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dat hij het zou gevonden hebben. Den zevensten
October g oer men wederom gelijk den 25 September, en men ging nu van Colombo eenen nieuwen
Jonas maken, maar, ziende dat er Viers, vliegende
visch, enz., rondorn het schip was, vroeg hij nog
drie dagen uitstel, en den 12 October, ten 2 wren
namiddernacht, gaf La Pinta, het voorenste schip,
een canonschot, waaraan men verstond dat er waarlijk land ontdekt was. Zoo, 't wierd dad;, en men
lag voor een allerschoonste eiland, vol naakte zwarten; Colombo hiet het San Salvador; den 15 pond
hij nog een eiland en hiet het Concepcion, enz., tot
dat hij Cuba ontdekte, en geheel het land van 't
heilig Kruis, dat men later Colombia hiet, en later
nog Amer ca, ter eere van een, die op zijn gemak
den roem ging oprapen dien Colombo, een goed
christen held, had later liggen.
11.1•■■••

WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE

vi
N. 255.
_Ecusson de la corporation des brasseurs, en argent
bossele, avec inscription: Doer maecken bij den Deke

en Eedt met de gemeene supposten. 4. 6. 9. 3.
MM. Jooris, frbaes, Bruges.
't Is te zeggen : Borstplate in gedreven zilver,
van 't ambacht der (brugsche) bi Dowers, met opschrift : Doen maecken enz. Behoort de heeren
gebroeders Jooris, te Brugge.
Te midden van die borstplate is er een medallion
van verguld zilver met 't blokbeeld van den patroon
van 1. ambacht, te weten Sint Arnoldus, in bisschopgewaad. De drie andere medallions daar rondom
hebben betrek op 't lever van dien heiligen man,
en vertoogen namentlijk zijne priester- en bisschopwijdinge; tusschen de medallions ziet men, van
weerkanten, 't gereedschap dat de brouwers in hunnen stij1 van noode hebben.
't Brouwers ambacht was een van de eerste,
Wier Dude keuren en voorrechten op nieuw bevestigd
wierden door graaf Guido van Dampierre, na 't afbranden van den brugschen Hallentorre, op 15
Augusti 1280, in welken ongelukkigen brand al de
privilegien van de ambachten gebleven waren.
Order de brouwers schuilden de biervoerders,
die, op 5 November 1477, door 't Magistraat van
Brugge aangesteld wierden, ter uitsluitinge van alle
anderen, om 't bier ten huize te voeren; zij waren
36 in petal, en geplaatst eenige aan de Carmers-,
Noordzand- en Blindezeibruggen, en de andere op
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de groote mart. De biervoerders van de groote mart
vindt men reeds hunnen kerkedienst verrichtende in
Sint Salvators, ten fare 1481. Zij gebruikten, te
samen met de vatenspoelders en de arbeiders der
Wulfhage en van de groote mart, den autaar van
Sinte Agnes en Sinte Godelieve, in de noordbcuke,
welken autaar men afbrak achter den brand van
1839; 't autaarstuk, verbeeldende de martelie van
Sinte Godelieve, is thans onder den torre geplaatst,
in 't inkomen van de kerke, en 't biervoerders ambacht, of zoo men zegt het officie, bestaat nog.
N. 299.
Un des petits drapeaux que les membres de la
corporation des cordonniers portaient autrefois dans
les processions, 4698.
M. Van Severen, conseiller communal, Bruges.

Dat is : Len van de vaantjes, die de leden van
't ambacht der (brugsche) schoenmakers eertijds
droegen in de processien 4698; 't is in 't bezit van
MijnLeer Van Severen, lid van den gemeenteraad
van Brugge.
't Gemelde vaantje is van roo zijde gemaakt,
en conduit bezet met groene zijden fringen. Te
midden, tusschen 't jaargetal 1698, staat er eene
goad gekroonde en gespoorde leerze. Van boven
ziet men, langs den eenen kart, 't wapen van Vlaanderen, en, langs den anderen, dit van Brugge; de
Stijl is van bossenboorn, met koperen top omhooge.
Diergelijke vaantjes wierden vastgemaakt aan
de flambeeuwien, die de lieden van de ambachten
in de proce:sien droegen; daarm'ée gingen zij ook
ten offer'en in de diensten voor de afgestorvenen van
't ambacht, in de solemnele Misse die gedaan wierd
op den feestdag van hunnen patroon, in huwelijksm:ssen, enz. Men bezigde ze nog, tijdens de inhuldinge van printer en koningen ; zoo is 't dat in 4585,
wanneer Prins Alexander van Parma zijne intrede
deed te Gent, de twee-en-vijftig ambachten van stad
verbeeld waren door zooveel meiskens, staande van
weerkanten de Marjoleinestrate, en elk houdende
eene flambeeuwe met een vaantje, waarop 't wapen
van ieder ambacht mitsgaders dit van Vlaanderen
en Gent te voorschijn kwam.
Daar ziju, op de expositie, nog andere gedenkstukken van de brugsche schoenmakers, of corduwaniers namentlijk, onder N . 386, de borstplate en
eenige schilden van 't gezeide ambacht.
De borstplate vertoont ors, op eenen vergulden

grond, Sint Crispin en Crispiniaan, patroonen van
't ambacht, met eene gekroonde en gespoorde leerze

tusschen beide. Rondom ziet men 't wapen van
Brugge, alsmede dit van de Corduwaniers, en de
zwarte leertouwers, van de huidevetters, van de
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dobbeerders of leèrprenters, van de zeem-of Witte
leertouwers, en de handschoenmakers. De schilden,
dienende om aan tie flambeeuwen vast gehecht te
worden, zijn van zilver; te midden staat de gekroonde
en gespoorde leerze, met, al den eenen kant, een
schoenmaker, en, langs den anderen kant, eenen
leertouwer, beide in voile werkinge. Rondom, op
den boord van 't schild, leest men : Maetschapy der
Meesters Schoen,makers.

Is er iemand begerig te weten waarom de
schoenmakers eene gekroonde leerze in hun wapen
voeren, zoo en heeft hij maar desaangaande 't eerste
jaar te lezen, bladz. 369.
Op 25 Julij 1372, gaf 't kerkbestier van Sint
Salvators aan 't schoenmakers ambacht eene plekke,
in de noordbeuke van gemelde kerke, om aldaar
eene capelle te bouwen. Die capelle, eerst zeer gering, wierd op hare hedendaagsche grootte gebracht,
in 4424, door eenen metsenaarsbaas, met name
Passchier de Scoenwerpere. In 160'7-1608, schilderde
Pieter Claeis of Claeissins, de jonge, ten verzoeke
van 't ambacht, en voor de semme van 300 guldens,
een schoon tafereel verbeelde de Allerheiligste Drievuldigheid, met twee luiken, waarop men de leden
van 't ambacht, benevens hunnen caplaan, geknield
ziet. Dit tafereel is verdwenen, maar de twee luiken
bestaan nog, en hangen nevens den autaar van
gezeide capelle; tegenwoordig zijn zij te zien op de
expositie, onder No 140.
Sedert 1802 is de schoenmakers capelle toegewijd aan 't lijden Ons Heeren Jesu Christi, en draagt
hierom den name van Nood Gods. Op den autaar is
er een beeld geplaatst van Onze Lieve Vrouwe, met
't doode lichaam van den Zaligmaker op haren
schoot, Welk beeld voorkomt uit de voormalige
kathedrale van Sint Donaas. N . a, bladz. 33.
Daarboven hangt bet kruis, gezeid van den
Eeckhoutte, omdat 't voortijds in de kerke van deze
abdije vereerd was.
Niettegenstaande al die veranderingen, komen
de leden van 't schoenmakers ambacht nog jaarlijks
hunnen patroondag vieren in de capelle van den
Nood Gods, en — 't zij gezeid ter hunner eere, —
zij zijn de eenigste onder al de ambachten van stad,
die, sedert meer als vijf eeuwen, hunne goddelijke
diensten in eene en de zelve kerke later verrichten.
't Vergaderingshuis van de schoenmakers, gebouwd omtrent 4500, staat nog in de Steenstrate,
en is thans bewoond door den heer Loonus. Op 't
hoogste van den Bevel bemerkt men drie hoepels die
door malkaar loopen, 't is 't zinnebeeld van 't mysterie
der heilige Drievuldigheid, dat de schoenmakers,
benevens Sint Crispin en Crispiniaan, op eene
bijzondere wijze vereerden; boven de achterpoorte

van dit huffs, komende in de Zilverstrate, en geteekend
D 1, staat ook nog de gekroonde leerze van de
Corduwaniers, in steer gekapt.
No 163
Fen beroemd brugsch schrijver, Bien de lezers en
de lezeressen van Rond den Heerd wel kennen, is
Nicolaas Despaers, heere van Ten Berghe, licentiaat
in kerk- en burgerlijk recht ; hij was in 1578 eerste
burgemeester van Brugge, als de gentsche Ryhove
hem hier meester maakte en Despaers afzette. Hij
ging weg uit stad, en kwam weir met den vrede van
Doornijk, 1584.
Despaers maakte, met noten van zijn grootvader,
de chronike van den lande ende graafschepe van
Vlaanderen; 't handschrift is bewaard bij den burggrave de Croeser van Ten Berghe, in de Ridderstrate,
te Brugge. Nicolaas stierf te Brugge den 29 November
1597, en ligt begraven ter Potterije onder eene prachtige tombe, aanzijds den hoogen autaar, 't portrait is
van

ban! CLaeis.sl. F
JESUS CUM MARIA SIT NOBIS IN VIA

Aldus begon, benevens het teeken des Heilig
Kruis, Christophel Colombo al zijne brieven, en alzoo
begin ik dit verhaal hem toegewijd : Jesus cum Maria
sit nobis in via : Jesus en Maria weze met ors langs
den weg! Mode ook de geest van den grooten wereldvinder onze geest zijn, zoo lang wij lever, te weten
de geest van studie, van edelmoedigbeid en van
christelijkheid. Men bereidt, zegt men, de gelukzaligverklaringe van den grooten man, zoodanig dat de
heilige Kerke hem waarschijnelijk wel eens zal tot
voorbeeld Bever aan zoo veel verbaasde christenen,
die, op school, Christophel Colombo leeren kennen
hebben als eenen gelukzoekenden dwaalgeest. In
afwachtinge mode dit verhaal rond den heerd den
weg bereiden tot nog meerder rechtveerdigheid- en
eerbewijs, die, is't te hopen, de Kerke hem zal toestaan, terwijl de wereld het zoo lang is weigerend
gebleven. Christus cum Maria sit nobis in via!
'k Zal u de reste later vertellen.
••■

WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Platte beurzen, koude dagen,
Zijn wel Licht, maar zwaar om dragen.
Ged ruk

t bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Bock- en Steendrukkers., Brugge.
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No 46

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

13. Da Pacem, achttienste Zondag na
Cinxen; 't Evangelie, van den lammen, staat I e jaar,
bladz.336. Rondom de zee van Gennesaret sprooten
er veel warme waterbronnen uit de aarde, die de
lamme en zenuwzieke menschen allemets te bate
namen om te genezen. 't En is dan niet te verwonderen dat Christus in zulke eene plaatse overvallen
words door hoopen kranken die noch wateren noch
meesteren helpen en kon. Het huis waarin de lamme man genezen wierd was zeker gebouwd, zoo de
huizen nu nog zijn in Palcestina, met twee verdiepen, van boven plat en met luiken, die men toelegde,
gelijk men doet op het dek van een schip; de trap
stond meest al buiten den huize, zoo dat iemand
al buiten tot op de wandelinge boven 't huis kon geraken, zonder de binnen verblijvende lieden te stooren; ze namen dan den lammen, droegen hem dien
ZONDAG,

12 OCTOBER 1867

gezeiden buitentrap op, tot boven 't huis, hieven de
luiken en lieten den man nederzinken. De lieden in
PalTstina zitten dikwijls 's avonds en 's nachos op
den open zolder van hunne huizen de lucht te scheppen, en die platforms, zoo men nu zest, zijn afgedeeld
de eene van de andere, met paalwerk, gelijk bij ons
de lochtingen en de thins. De wijsgeleerde mannen
die tegen de waarheid van de mirakelen Christi
inbrengen dat het onmogelijk is eenen lammen op
een huis te dragen en hem van daar near te laten,
bewijzen een dingen, te weten dat zij in ongeleerde
verwaandheid uitmuntende zijn.
MAANDAG 14. Sint Donatianus of Sint Donaas,
patroon van Brugge, Leest het 4° jaar; bladz. 359.
Men heeft te Brugge en omtrent Brugge penningen
en andere oudheden opgedolven waarmèe men bewijzen kan dat er in den tweeden honderdjaar-tijd
na Christus, eenig betrek bestond tusschen het yolk
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dat hier woonde en 't Roomsch volk, dat toes al gedeeltelijk christen was, en 't is het eenigste dat de
historic weet aangaande 't allervroegste bestaan van
Brugge; of er ooit nog iets zal ontdekt en geweten
worden dat hangt of van den eerbied des yolks voor
zijne oudheden, en de zorge die men stollen zal om
ze te vinden te erkennen en te bewaren. Het oudste
en het alleroudste van Brugge is de Reye. « Zoo oud
als de strate, » zegt men, « en zoo oud als de bergen, »
men zou ook molten zeggen. : « zoo oud als de Reye
't En zij bij geval van aarbevingen de schoot der
aarde houdt zijnen ouden plooi, waarin 't water
noodzakelijk -zijnen weg nederwaards vindt om in
de zee te loopen. Het allereerste dat den grond waar
Brugge staat zal afgeteekend hebben van andere
gronden, zal de Reye geweest zijn, nabij Brugge in
de zee ..-tortende. Dat nu op die Reye eene brugge
geleid geweest is mad men met zekerheid aanveerden ,
dat er een burg, en wel eerst een oude burg, sedert
een nieuwe burg bij die Reye gebouwd wierd is
even klaar bewezen. De name Brugge kan even zoo
we! afkomstig zijn van de Brugge, zoo de fabelachtige chroniken vermelden, als van den Burg.
Te Gent heet men de Burg strate ook de Brug
strate, rue de Bruges; zoo er zouden hier aldus niet
verre van malkaar, tegen de Noormannen drie sterkten gestaan hebben, te weten Rooburg, ❑ U Aardenburg, Oudenburg, en Loovenburg, hetwelke Loovenburg, de twee andere overtroffen hebbende, alleen en
bij uitnemendheid zou Burge en Brugge geworden
zijn, of zoo men in de oudste boeken vindt, Brugce,
Brugiw.Het oud casteel van den grave waar nu 't tribunal staat, was en hiet eertijds de Burg en de Loove.
In de jaren 700 na Christus schijnt het dat er te
Brugge al eene sterkte stond, de Oude burg, waarvan wij nog eene strate de ouden burg strate heeten,
namelijk omdat zij liep langs de Reye naar den
ouden burg. Als Sint Eloy Bisschop en Missionaris
was en ter zelver tijde de Franksche overheden in
zekeren zin vertegenwoordigde, was Brugge alrOe
de hoofdplaatse van Vlaanderen, en Sint Eloy had
hier eene houten capelle, zoo er onze landgenooten
nu nog bouwen in de bosschen van America; die
capelle wierd later Sint Salvators. Daar stond bij de
Reye en niet verre van den ouden burg nog eene
capelle van eenen onbekenden geloofsprediker, misschien ook van Sint Eloy gesticht of getimmerd, en
dat was Onze Lieve Vrouw capelle later Sint Donaas,
op den Burg. Zoo is 't dat wij van in de allervroegste
tijden zeker zijn dat Brugge de Mariastad eene Salvators of Ons Heeren capelle gehad heeft, en een Onze
Lieve Vrouwen gesticht, zoodanig dat het gedacht
dat Brugge veroorzaakt heeft een Christen en een
katholijk gedacht was, vergelijkbaar aan 't gedacht
D ,

waardoor wij na Onzen Vader Ave Maria bidden, en
waardoor Christophel Colombo het eerste eiland
dat hij ontdekte San Salvador hiet en het tweede
Concepcion, vereerende dus te samen den goddelijken
Salvador of Zaligmaker en zijne onbevlekt ontvangen
blowier.
Het gene hier nu besclireven staat, benevens
veel dingen die ons eeuwig onbekend zullen blijven,
heeft, in de jaren 863-878, onze eerste grave Boudewin aldus bier bevonden, en hij heeft die gelegentheid van Brugge weten te bate te Women om 't gene
hem van de Franksche koningen opgeleid was te
volvoeren, te weten het beschutten van het land teb(Yen de wilde invarende lieden, van het Noorden.
Daartoe gebruikte hij, zoo men nu nog doet in Sina,
Madagascar, Corea, of andere onchristene streken,
de kracht van de religie, de sterkte van de menschelijke werken, en 't geweld van de wapenen. Zoo, hij
dolf eerst een gracht of mote, sine nzuro vel fortalitio,
zegt de geloofweerdige chronike van Jan de Lange,
abt van Sint Bertins, bijgenaamd Iperius, of van
Iper, 1383, zonder muur of schans, en hij liet er de
Reye inloopen; aldus besloot hij condom in water
een bijkans vierkante stuk grond,, dat men nog geheel gemakkelijk kennen kan. Men gaat Noordwaards over de veste van dat eerste Brugge, als men
1 . de Koningsbrugge dweerscht, of 2° de Nieuwjaarbrugge, recht over de Academic over 't Kranereitje;
Zuidwaards 1 . de Peerdebrugge, 2 . de Calisbrugge,
3. de Blindezelbrugge; Westwaards 1 . de Breidelof de Hofbrugge, onder 't Breidelstraatje, 2 . de Sint
Pietersbrugge of Wisselbrugge, onder de Slijp- of
Philipstokstrate; en 3. de Kranebrugse; Oostwaards
1 . de Stroobrugge, 2 . de Sinte Annebrugge, 3.
het Sas of de oude Watermeulenbrugge. Geheel
de westkant van Boudewins eerste veste ligt overbouwd, en de Breidel-, Sint •Pieters-, Krane- en
Nieuwjaarbruggen en zijn nu niet meer zichtbaar.
Iemand die op de Koningsbrugge staat en naar de
Academiewaard op het water kijkt, ziet de Reye
onder grond gaan en beneden de huizen van de
Vlamingstrate en 't gouvernement loopen; stond hij
op de kaaie van 't pannereitje en keek hij aanzijds het
Heilig Blood Noordwaards, dan zage hij ze weir
uitkomen.

In dezen omyaterden vierhoek was 't dat Boadewin de eerste grave van Vlaanderen eenen tweeden
bemuurden en verschansden vierhoek begon, bevattende zijn casteel ter Loove en Onze Lieve Vrouwen capelle; die tweede vierhoek lag Zuidwestwaard
in den eersten, gevolgentlijk beveiligd door den Zuiden Westelijken arm van de veste en den grooten
kom waar die twee arms ineen liepen, en Noordoostwaard door muren, torren, en geheel 't overige en
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omwaterde deel van de stad dat de Noordmannen
van de have komende eerst hadden moeten innemen
eer zij aan de sterkte gerochten. Die sterkte had vier
poorten : de oostpoorte in de hoogstrate, de westof hofpoorte in 't breidelstraatje, de zuid- of blendeiel poorte, en de noord- of Sint Donaas poorte; het
hof van den grave was 't midden, en het gaf zijnen
name aan de poorte in 't breidelstraatje; aan den
oostkant van 't hof stond 's graven casteel, de oude
Burg of de Loove met eenen sterken torre; aan den
westkant stond het gerechtshof of schepenhuis, waar
de Grave recht deed, met het gijzelhuis daaraan, of
het steer, 't gevang zou men nu zeggen, palende aan
Sint Baselis capelle, zoodat de gevangenen konden
Misse hooren zonder uit te gaan; al den zuidkant lag
Sint Baselis capelle, en woonsten voor geestelijken;
al den noordkant Onze Lieve Vrouwen capelle. Over
de oostpoorte en de blindezelpoorte, kon de grave
uit zijn casteel ter Loove, waar nu het tribunal staat,
in Onze Lieve Vrouwe en Sint Baselis, en 't was
als wanneer hij dit al gebouwd en gereed gemaakt
hadde naar zijnen zin en op het model zeker van
Sint Omaars, van waar hij naar hier was komen
verhuisd, dat Boudewin den kostelijken schat dien
hij van Ebo, den Rhijemschen, aartsbisschop gehad
had, van Thorhout, uit de sterke abdije, naar Brugge
dorst vervoeren, op 30 Augusti 863, en in Onze
Lieve Vrouwen capelle zetten, die hij geheel tegansch
herbouwde, versierdc en begiftigde. Alzoo wierd
Sint Donaas patroon van Brugge en van geheel
Vlaanderland. Sint Donatianus reliquien wierden
later naar Sint Walburge gevoerd en eindelijk naar
Sint Salvatore : te Thorhout en te Sinte Walburge
zijn er van die reliquien overgebleven. Nog iets van
de Reye, dit jaar bladz. 210.
DIJSENDAG, 15. Sinte Teresa de Jesus, patronnesse van de spellewerksters, 1582. — 't Stadhuis
van Meenen Brandt af, uitgenomen den torre. 1694.
WOENSDAG, 16. Sterfdag van Pieter de Corte,
I bisschop van Brugge, 1567.
DONDERDAG,

17.

VRIJDAG, 18. Sint Lucas, Evangelist, patroon
van de schilders. Daar bestond eertijds in Brugge
eene gilde van Sint Lucas en Sint Eloy, voor schilders, zadelmakers, kleerschrijvers, enz. Zij hadden
hunne capelle in eenen insprong aan den zuidkant
van de noordzandstrate, Welke capelle nog bestaat
en luidt hear kloksken telkens dat de processie aldaar voorbij gaat.
ZATERDAG, 19. Sint Petrus van Alcantara, van
't order van Sin t Francoys, 1562.
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PATER DE BLENDE VAN BRUGGE
Pater de Blende, de brugsche Jesuit, missionaris en martelaar, was van de edele familie wiens
wapenschild op de prente staat van mijnen voorgaanden numero. Had hij fevers eene schilderije of
twee gemaakt, zedelijke of andere, had hij binst zijn
leven arme lieden ten oorlog gevoerd, en zelve de
eere weggedregen van hunne wapenfeiten, zijn name
zou iedereen bekend zijn, misschien had hij een standbeeld. Wat deed hij Jan dat de wer gild hem vergeten
heeft? Hij ging verre van hier, zonder eigen bate of
belang in te zien, vreemde lieden tracliten te bewegen
tot hetgene hij vast geloofde dat hun het waar geluk
zou toebrengen; daarin, in 't geluk van anderen,
stelde hij zijn geluk, dit deed hij liever als leven,
hij stied daarvooren, en lief God de zorge van hem
tebeloonen zoo hij verdiend had. Dat heeft pater
de Mende gedaan, en 't is omdat ik meene dat mijne
lezers voor zulke daden meer eerbied hebben als
voor aridere, dat ik hun pater de Blende bekend
make zooveel 't mij mogelijk is. Frans Willem Barthelmeeuws de Blende kwam ter wereld te Brugge,
op den 14 Augusti 1675, wezende Sint Barthelmeeuws
Jag, des apostels, die, luidens het Roomsch martyrologium, in Indien 't Evangelie prak, en nadien dat hij
veel wilden bekeerd hadde van die wilden zelve
om hale gebracht wierd. Misschien, als zijn oom en
mode hem over de vonte hidden en voor hem antwoordden : i lk geloove, • enz., vroegen zij den grooten apostel dat het kind zijnen patroon mochtgelijken,
en inderdaad, het geleek hem wel. De varier van
Barthelmoeuws, zoo hij meest geheeten words, hies
Pieter Sabinus de Blende, heere van Cleyhem en
schepen van Brugge, en zijne moeder Terese Isabelle
Van de Woestijne; zij besteeclden hem zeer vroegtijdig te schole, en, als hij te Mechelen, in 't p,ezelschap
Jesu gegaan, zijne Theologie gedaan had, vroeg hij
om te molten naar America wren : men zond hem
naar Paraguay. Dit land was in 1516 van de Spanjaards ontdekt en in 1536 van hun in bezit genomen.
De eerste Jesuiten kwamen daar aan in 1586 en
leidden a ges zoo wel aan boord dat ze, miss toelating
van Philip III koning van Spanjen, heel Paraguay
burgerlijk en christelijk bekeerden, en zoodanig de
politike macht die zij in den name des konings, en
de geestelijke macht die zij in den name des Pauzen
handhaafden, wisten te doer samen werken, dat de
Paraguaien in korten tijd het katholijkste en 't gelukigste yolk van de wereld N\ aren. Maar eilaas, de
satan sloop ook in dat nieuw aardsch paradijs, en
de kwaadspreker hield staan dat daar heemelijk geld
vergaard wierden door de religieusen, zoo, men
ontzeide hun de macht die men hun vroeger toege• staan had, en daar kwamen waarlijk en wezentlijk an-
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dere volksbeschavers, die geld en schatten opdeden,
om, met schatten, hun herte den toom te lossen en
met hun slecht voorbeeld alles te bederven. Ondertusschen hadden de Jesuiten nieuwe landen ontdekt
en nieuwe volkeren te bekeeren gevonden.
Pater de Arce, onder andere, die ook wel een
vlaming zal geweest zijn, en Verburg of van der
Burcht mag geheeten hebben, hadde de Chiquitos
gevonden; op den 24 Januarij 1715 voer hij uit Assompcion er naar toe, met pater de Blende, die gekend was voor zijnen moed en onbeschroomdheid, en
die daarenboven fraai wel de Guaranjaansche en de
Paraguaaische tale geleerd hadde. Ze waren al honthird uren verre op den stroom, als zij een boot met
wilden tegenkwam, die vluchtten voor andere wilden,
en hulpe verlangden; dit viel de paters wel in, ze
zetten de wilden in een eiland, beschutten ze zoo
best mogelijk, en pater de Blende bleef erbij de tale
leeren, om christenen van hun te waken en ons oud
vlaamsch burgerleven en gemeenebest-bestier hun
in te planten, zoo ze 't in Paraguay gedaan hadden.
Zegge in Paraguay, want het schijnt zeker dat het
aan het groot getal vlaamsche paters te danken is,
die, onder latijnsche namen, daar eertijds werkzaam
waren, dat het burger- en christelijke gemeenebest
van Paraguay, gezeid de Reductionen, zoo wel gelukt
heeft. Pater de Blende dan ging het ook beproeven,
met pater de Arce, maar deze was te gOetrouwig in
zijnen ijver, hij liet zijnen medemaat alleene op 't
eiland, om nog Herder te gaan zoeken. De vijanden,
die op hun proof loerden, overvielen middelertijd
het schip, brachten de matroozen om den hals, en ne
spaarden niemand 't en zij pater de Blende zelve,
omdat hij hunnen hoofdman zoo wel aanstond en zoo
vriendelijk was. Zoo, de brugsche zendeling bleef
gevangen zitten en trachte, gelijk een ware Johannes
Baptista, zijne bewakers en zijne vijanden van hun
kwaad Leven of te brengen, ze gestadig onderwijzende en berispende; dat deed hij, bij middel van een
doopeling, die in 't Chiquitaansch vertaalde wat pater
de Blende te zeggen had. Dit ging zoo lang de hoofdman aanwezig was, maar ongelukkiglijk hij moest
gaan reizen, gelijk pater de Arce, en dan begonnen
de beteugelde passien der lang bepreekte wilden los
te branden; ze sloegen 's paters armen doopeling en
taalsman dood, en, lieten ze het daarbij voor dezen
keer, pater de Blende wist wel dat de vrake ook tot
hem moest opklimmen, als ze Beware wierden dat
ze ongestraft bleeven; hij bad dan geheel den nacht
door, in afwachtinge van eenen schrikbaren, dock
voor hem glorieusen morgenstond. Eindelijk kwam
de dagraad, en ze waren daar : hij hoorde ze, en hij
verstond dat zijne ure geslagen was. Met zijnen
roozenkrans om den hals ging de brugsche martelaar

den vijand te gemoet, viel op zijne knien voor Dunne
voeten, en verwachtte aldus in vrede Gods bermhertige beschikkingen.
Het onnoozel lam en kon den vreeden wolf niet
tot bedaren brengen; een stokslag trof den kloeken
held op het hoofd, en lanssteken hielpen hem tot de
eeuwigbloeiende martelkroon. Het heilig lichaam
wierd ontkleed en in 't water geworpen, en 't was
een van die dit moordtooneel hadden bijgewoond
die later verteld6 al wat hij gezien had aan een
hoop Spanjaards, die hem gevangen hielden; hij
voegde er bij dat pater de Arce, na drie maanden
afwezigheid, terug gekomen was en zijnen confrater
niet, maar de martelkroone met de dood gevonden
had.
Dit gebeurde op het ende van 't jaar 1715, terwijl een van Pater de Blendens broeders, Ignatius,
hier te Brugge schepen was van den Vrijen; zijn andere broeder, Antonius, was ter zelver tijde abt van
Dunen, eensgelijks te Brugge. De eerbiedweerdige
wezenstrekken van den abt, gelijkende zeker aan die
des martelaars, zijn te zien in den refter van 't groot
Seminarie te Brugge; en het portrait van Pieter de
Blende, Pater de Blendens overgrootvader, staat
N. 4, als deken, op de schilderije van Onze Lieve
Vrouwe van den droogen boom, in de kerkmeesters
kamer van Sinte Walburge, van Welke confrerie hij
deel maakte, Die Pieter de Blende was broeder van
Frans, filius Frans, den eerst gekenden van de de
Blenden; hij was lid van de ridderlijke gilde van
Sint Jooris 1561; gouverneur van de Bogaarden
schole 4568; lid van de confrerie van 't heilig Bloed
4573; raad van Brugge 1577; schepen van Brugge
1578. Hij stierf te Brugge in 1 612. Op zijn portrait
kan men misschien den oorsprong bespeuren van
zijnen familiename, want hij is zoo vervaarlijk scheel
geschilderd, dat het met opzet moet gedaan zijn, en
niet door onbekwaamheid van meester Claeissins den
jonge, die de schilderije maakte in 1607-1611, tegen
40 pond grooten en eene toelage van eenen capoen
en drie kannen franschen wijns.
Daar moet fevers een boeksken bestaan met
eenige brieven en levensomstandigheden van pater
de Blende den martelaar, Welk boekske mij hoogst
welgekomen zou zijn, kon het iemand, al ware 't
maar in leeninge, mij bezorgen.
JESUKEN EN JANNEKEN

Letstmaal, op eenen zomerschen dag,
Maar hoort wat ik bevalligst zap,
Van Jesuken en Sint Janneken,
Die speelden met een lammeken,
Al in dat groen geklaverd land,
Met een papschotelken in der hand.
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Gij moet naar huis toe lijen2,
Want moederken die zal zijn in pijn
Waar dat wij zoo lang gebleven zijn.

Hun Witte voetjes die waren bloot,
Hun lipkes als coraal zoo rood,
Die zoete vette paterkens
Die zaten bij de waterkens,
Het zonneken scheen daar al zoo heel,
Zij deèn malkaar in 't melksken bescheed.

Zij zaten en reeden, al overhand,
En rolden en Bolden al in het zand,
En die twee kleene jonkskens
Ze deden zulke sprongskens,
En al de kinderen zagen 't aan
Tot dat ze ten letsten zijn t' huis gegaan.

De een troetelde 't lammeken aan zijne hoed',
En de ander' kittelde 't onder zijn pool,
Het lammeken dat ging springen,
En Janneken ging aan 't zingen,
En 't huppelde en't trippelde door de wee,
En die krullebollekes, ze dansten alle twee.

De moeder die maakte op staanden voet
Van suiker en melk een papken zoet;
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En als het dansen nu was gedaan
Zoo moest het lammeken eten gaan;
En Jesus gaf het wat brooiken,
En Janneken gaf het wat hooiken
Ter wereld en was er nooit meerdere vreugd
Als die twee cosijntjes die waren verheugd.
Sint Janneken zijn kleen neefken nam
En zette het boven, al op het lam;
g Schoon manneken, gij moet rijen,
Hoofd. —

2 Gaan.
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Daar zaten dan die pap-baardekes,
Daar aten dan die slab-baardekes,
En waren zoo vroolijk ende zoo blij,
Al met hun moederken naast hun zij.
Na tafel zoo dankten zij onzen Heer,
En vielen daar beide op hun knietjes tier,
Maria gaf er een kruisken
En daar toe een suikerhuisken,
En zong ze dan stillekens in den slaap,
En naar zijn stalleken ging het schaap.
Oud liedtje.
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WANDELINGEN OP DE HALLE TE BRUGGE
vu
N . 329.
1 . Relation martuscrite du voyage fait par le Sieur de
Stochove, brageois, pendant les annees 1630, 1631 et 1632.
2 0 Volume avec fermoirs en argent, contenant la relation de
ce rneme voyace, imprimee en 1643.
M. Van ilieuwenhuyse, e'chevin de la ville de Bruges.

't Is te zeggen : 4 . Handschrift behelzende de
beschrijvinge van de reize, die Mher de Stochove,
van Brugge, deed binst de jaren 1630,4631 en 4632.
2° Boek met zilveren sloten, bevattende de zelve beschrijvinge, en gedrukt in 1643. Beide behooren M.
Van Nieuwenhuyse, schepen der stad Brugge.
Vincent de Stochove, heere van Sinte Catherine,
waaraf bier sprake is, wierd geboren te Brugge, op
25 Februarij 1605. Nog geheel jong zijnde, volgde
hij den afgezant van Vrankrijk, naar 't hof van den
Grooten Turk, en vond hierdoor gelegentheid om te
reizen in verre landen; hij doorkruiste Europa,
Asia en Africa, en was terug in zijne geboortestad,
op I September 1633. Tien jaar later, in 1643, gaf
hij de bftchrijvinge uit van zijne reizen, onder den
titel van Voyage du Levant du sieur de Stochove, dat
is : Reize van Mher de Stochove in den Oost. Die
beschrijvinge wierd voor de eerste maal gedrukt te
Brussel, bij Hubrecht Velpius, vervolgens tot twee
keeren toe herdrukt in 1650 en 1661, en eindelijk
in 't vlaamsch vertaald, in 1681. Op de halle is 't
eigenhandig handschrift te zien van Vincent de
Stochove, 't welk 541 bladzijden, kleen in-folio beslaat; benevens een afdruksel van de eerste uitgave,
dat Stochovens eigendom geweest is, zoo als de aanteekeningen getuigen door hem zelve geschreven op
de eerste en laatste bladen van den bock. Dit afdruksel is in leer gebonden, verguld op snee, en met
zilveren hoeken en sloten versierd, van weerkanten,
op 't platte van den bock, ziet men de Stochovens
wapen, in 't zilver gesneden.
De Stochove bekleedde meermaals en met grooten luister de weerdigheden van raadsheer, van
hoofdman en van burgmeester der stede van Brugge,
en woonde de inhuldinge bij van Karel II, te Gent,
in zijne hoedanigheid van eersten Burgmeester van
Brugge en van afgeveerdigde der Staten van Vlaanderen. Hij stierf in zijne geboortestad, op 25 September 1679 en wierd begraven in zijns vaders grafkelder, gelegen in den choor van Sint Gillis' kerke.
De zerk die er oplag, is verplaatst geweest in 1822,
en ligt nu in den zuidbeuk, aanzijds 't beeld van
Onze Lieve Vrouwe van Remedies met groote moeite
kan men er nog den name op zien en eenige wapens
van de weledele familie de Stochove, Welke familie nu

nog te Brugge vertegenwoordigd is door de deugdminnende jonkvrouwe Isabella Maria de Stochove,
alhier geboren op 21 Maarte 1797.
Boven gezeide voorwerpen, bezit Mijnheer Van
Nieuwenhuyse nog 't portrait in miniature van Vincent de Stochove, zittende te peerde, en gekleed zoo
als hij 't was bij de inhuldinge van Karel II. Een
ander portrait van dien deftigen bruggeling is bewaard bij den heir ridder de Schietere de Lophem.
N.

'170.

Eindelijk moot gij nog N . 170 gaan zien, voor
den afsteek, en om vier paar koddige verzen te lezen,
die ik u rechtuit in gemakkelijker spellinge zal
zetten : aanziet twee oude afgeleefde en doodgenuifde menschenhoofden, naast malkaar, en opgetooid zoo men nu en dan nog hier en daar kan
ontmoeten. Wie zijn die? Daar geeft de schilder
zelve bericht over, en zegt als volgt
In jaar zestien honderd ende vijf
Stierf den ouden Theunis en zijn wijf;
Zij waren beide over de honderd jaren oud
En vijf-end-zeventig jaren t'samen getrouwd;
Zij stierven beide op eenen dad
Dat men wet met groot wonder aanzag!
Dit is hier gesteld tot een memorie
Code verleene bun de eeuwige glorie !
Het behoort M. Meulemeester.
JESUS CUM MARIA SIT NOBIS IN VIA
Daar en is zeker Been Bruggeling of hij kent
den name van de Adorno familie, waarvan een edel
lid de Jerusalemkerke bouwde en aldaar begraven
ligt; de Spinolas hebben hunnen name aan een deel
van onzo oude Reye gelaten; een Grimaldi ligt in de
gewezen Jesuitenkerke begraven, en de Da Costas
volgden de Adornos op in hunne adellijke stamtafel;
nu, dit zijn al namen waar de inboorlingen van de
oude koop- en zeestad Genoa trotsch op gaan, en
Wier dragers eertijds naar Brugge kwamen gevaren,
op de natte wegen van de zee, zoekende hunne
schatten tegen de onze te wisselen en den rijkdom
hunner stad te doen opwegen tegen ons eertijds al
overtreffend Brugge. Daar staat ze nog de Genoeesche
loge, met haren Sint Jooris en hare kunstig gebeeldhouwde inwendige en uitwendige versierselen, naderhand eene Witte saeihalle of verkoopplaatse geworden, en nu tot de nederigheid van herberg, neen,
van estaminet met danszale verleegd, die den name
voert van — Burgerwelzijn!
Dat en den tegenwoordigen staat van Brugge
daargelaten, in die halle was het dat de Genoeesche
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kooplieden vergaderden te Brugge, hunne handels
bewerkingen beraamden, de nieuwmare van den dag
wisten te vertellen en dikwijls wel den spot dreeven
zeker, in die tijden, met hunnen stadsgenoot Christophoro, dien zij wisten en verzekerden dat hij met
den boozen moest bezeten zijn om te durven de mare
teizebrosum in gaan varen, waar de Harpyen en de
Syrenen krielen, en waar alle schip gevangen en in
den Frond getrokken worth, en de manschap het
bloed uitgezogen, van ongekende monsters.
.
a Is hij nog niet te vreden? » hoor ik een zeggen
die naast den hoogen heerd zijne kanne wijn aan 't
drinken zit, « is 't dan nog niet genoeg dat hij naar
',Island gevaren zij waar, 't maanden land nachos?))
a Mijnheer Sint Jooris moge hem genadig zijn,
die is ook op den vreeden Drake los gereden, » dunkt
mij dat ik een ander hoore zeggen, eenen Pala, mischien of eenen Da Costa, « 't zijn die Franciscanen
die hem dat in 't hoofd hangen. En hi e] zal varen,
rekent crop, kan hij maar schepen krijgen en levers
eene handsvol volk. Ik hob ik gehoord dat hij moede
is van te Genoa bespot te worden en dat hij naar
Spanjen gaat ! P
In der daad, — maar ik zal nu Bever den lezer
ware historic vertellen.....
Op zekeren avond zat pater Juan- Perez de
Marchena, gewezen biechtvader van Isabella de
katholike, en koningin van Spanjen, nu prior van de
Franciscanen te la Rabida, in de zeestad Palos in
Spanjen, te stucieren in zijne cello, als hij onvoorziens
in zijne gedachten gestoord en in 't spreekhuis
geroepen wierd : daar was een reiziger die maar
kwalijk spaansch en sprak.
De pater kwam in Gods name.
't Was een arme man, grijs van hair, gesproet
in 't wezen, loch kloek gebouwd, en zoo groot, had
men gezeid, van geest als van lichaam; zijne ooge
straalde en zijne stern en bedelde niet, maar scheen
te gebieden; 't mocht, wie weet?... hij had een zoontjen mee ..... De pater kwam in Gods name. En wie
was nu die vreemdeling? Pater Prior en kende hem
niet, maar hij hiet hem wellekom, vroeg naar zijnen
name en voornemen, en gaf hem dat hij vroeg, te
weten, een bete broods en een dronk waters, want
hij en Giacomo zijn zoon waren t'enden van de
moedheid en den honger.
Alzoo was 't dat pater Prior van la Rabida te
Palos de Moguer in Spanjen, hij die zelf boven op
de platte daken van zijn convent placht te staan kijken over den grooten oceaan en bidden en peizen of
er daar verre over de blauwe kimme geen zielen en
woonden die christus niet en kenden, alzoo is't dat
hij kennis maakte met christopfel Colombo, den grootsten aller zeevaarders.
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Pater Jan, of Juan zoo de spanjaards zeggen,
vernam nu welhaast van Colombo dat hij van Genua
kwam, en op Welke plaatse hij geboren was; 't is
'tgenewaarover geleerden, en veel kleene plekken en
prochietjes nu twisten, bij voorbeeld Cuccaro in
Piedmont, en Cagoleto op het strand bij Genua; ondertusschen schijnt dit laatste het ^ eeste recht te
hebben. Hij vernam dat hij de oudste zoon was van
Domenico Colombo en Suzanne Fontanarossa, dat
hij twee brooders had Bartholomeo en Giacomo, benevens eene zuster, de vrouwe van eenen zwijnebake
met name Bartholomeo Bavarello; dat zijn vader
een lakenwever was die schrijven kon en die Christopfel had laten onderwiizen in de geleerdheid zoo
wel als in de kunste, bij zoo verre, had hij gewild,
dat hij met de penne had kunnen zijn brood winnen,
en met het penceel eenen name verwerven, want
hij schilderde allerschoonste boekverlichtingen op
perkament. De ciferkunde stond Colombo best aan,
en de ciferkunde leidde hem met zijne gedachten
hooge en verre in de onpeilbare diepten des hemels,
zoowel als langs de onmeetbare verten van de zee. Zoo
hij de kinderen 't geval is die aan zee geboren zijn,
zoo was 't bij Colombo : van als hij veertien jaar was
wist hij zijn latijn, en genoegzaam reken- en meetkunde om zeil te zetten en zijnen langen weg te gaan
ploegen door de rakke zee.

PARIJS EN ROOMEN

Parijs, o werelstad ! weezag, wie hoorde niet
aan 't oog van 'tmenschdom biedt 1
Wat schouwspel gijdi t jaar
Al wat verbeelding uit kan vinden, uit kan denken
Om welsland aan den mensch,gerief en lust te schenken,
Hebtgij in uwen school, met prachtig' heerlijkheid,
Verzaamd, gerangschikt en voor de aard ten Loon gespreid.
ruiigang! wees gegroet in uwe wonderwerken!
Voo
Nieuw licht en leven vloeit als balsem van uw vlerken !
Geen drukkende arbeid meer die zooveel kostbren tijd
En bloed en leven mee verwoest en wegverslijt.
Neen, landman, het is uit van uw oneindig zwoegen,
En kromgebogen door den akker been te ploegen.
Neen, kloekgespierde smid, '1 is uit dat ge u vermoeit,
En kleunt en ijzer kneedt dat op het aanbeeld gloeit.
Neen, Reeder, het is uit voor zijde, linnen, lateen,
Op 't beuklend weefgetouw u zelf te ledebraken,
't Vernuft der menschheid heeft in alles rijk voorzien,
kunstmachinen zijn de schranderste ambrchtslien.
En
Hoortgij dat knerzelen, dat stenen, brommen, bruischen
Van 't stoomtuig op 't forneis, en pees en raedren ruischen?
't Is 't vier en 't water dat, omijzerd en geboeid,
In zwaren dwangarbeid, den mensch ten dienste spoeit.
Hi'j spreekt — en op den stolid daar worth het tarwekoren
In meel, het meel in deeg, het deeg in brood herboren;
De versche dierenhuid herschapen nit de boen
Tot leer of marokijn, tot jacht- of schouwburgschoen ;
En valsch en lammrenvacht gesponnen engeweven
En in gewaad van wol of linnen weergegeven
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Abeel en lindeboom, lijk assclien uit den heerd,
Verpulverd en met gom in schrijfpapier verkeerd;
Als zachte honingwasch,,
granit en straal behandeld
En alles ingedaante en eigenschap verwandeld.
Groot zijt ge en magtig, mensch! 'k bewonder neêrgeknield
Het diep vernuft waarmeé de Godheid u bezielt !
't Vernuft, dien sterken geest, aen 't kranke stof verbonden,
Die 't al bedwingen mag, omvatten en doorgronden •;
Die in de schepping Gods een' nieuwe schepping teelt.
En meester der natuur, met de elementen speelt.
Wat afstand ons ververr' van 't hoog gewelf der hemelen,
Wat sterren zonder tal 't onmeetbaar ruim doorwemelen,
\Vat of rond in de zee geduchte monsters berg'.
Wat steile rotse met haar spits de wolken terg',
Wat wilde dieren in woestijn en bosschen schuilen,
Wat donders razen uit de lucht,
wat stroomen huilen
Op 't davrend aarderijk en 't bulderende meer :
't Buigt alles voor dien Geest en zijn vermogen neer.
Hi' maakt zijn' bode van den weerlicht die, lungs snoeren
Van elektrijk metaal, zijn' wil moet overvoeren ;
Hi' le st aan vier en damp den teugel in den mond,
En stijgt crop to peerde en rijdt de wereld rond;
Slijpt uit kristal een oog, en ziet den hemel nailer
En in het kleenste insekt den kleensten vezelader •
En too. vert, als een God, met betel en penseel,
Het leven en de ziel in marmer enpaneel.
0 Geest! hoe verre is toch uw stoute machtgekomen !
Dan zacht ! een nieuw tooneelgaat open. 't Christen Roomen
Verschijnt plechtstatig met den groenen lauwerkrans.
't Is als een visioen uit Pathmos hemeltrans.
Ziet ge in die Basilike ontelbre volkren dromen
Rond duizendpriesteren van heinde en ver gekomen?
En daar in 't heiligdom zes honderd Grijzaards staan,
Den miter op het hoofd, met gouden mantlen aan,
d patriarch , prelaten, cardinalen?
Abdijvoog,
En hovers hen een troo p van onvergangbren praal? en
Gezeteld op dien troon, in al zijn' majesteit,
Den grooten Pius Paus,
het hoofd der Christenheid?
Beschongen van een licht dat glinstert uit den hoogen,
Treedt hi' met God in raad, ten hemel opgetogen.
Allengs versterft 'tgezang van 't yolk dat nederzinkt,
En zwijgt en wacht. Geen stond zoo plechtig ooit. Daar klinkt
't ()rake'. Watgejoel ! hosanna! wat gelunder
Van feestklaroenen! wat triomfcanonged under
Op 't slot Sant Angelo! wat jublend klokgegalm
Dat naar den hemel rolt I — Ah! Roomen viert depalm,
Den eeuwgen zegepraal van Gorcums Martelaren;
Het viert, dat de garde dreunt, 't achttiend' verhondjaren
Van Sinte Pieters en Sint Pauwels marteldood,
Twee helden hoog van moede en zonder weerga groot :
Waar de een de rots van is daar God zijn' kerk op stichtte,
En de ander, als een' zon, gansch 't heidendom verlichtte.
0 Roomen, stall van God, van ongelijkbren gloor,
Hoe lichtge ons bij dit Feest op 't pad des levens voor I
Hoe hoog heft gij den mensch op meer dan arendspennen
Ten hernel, en leert hem zijne ware grootheid kennen!
Ah ! laat maar Wijsbegeerte in 't merg van 't wezen treen,
De stoflijkheid doorzien, de kracht der ziel ontleen,
Laat teedre Poezij met zan y en snaren tooveren,
En, wat Been orlog kan, de herten zelf veroveren,
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Laat Staat- en Huishoudkunde, in ijver onbetoomd,
De bronnen openslaan waaruit de rijkdom stroomt;
En al de Wetenschap, met al heur wonderwerken,
Tepronk stag!" in Parijs voor volkren en monarken
Wat zegt dat al? vernuft en uitgestrekt gebied;
Maar hoogstegrootheid? waar geluk? volkomen niet.
Wat baat het immers aan den arme, die in nood leeft,
Datgij hem zingestreel voor 't onontbeerlijk brood geeft
Wat hielp de schemer fans der koude bleeke maan,
Voerde ons de zongeen licht en gloed en levan aan.
Ah! 't menschdom heeft al meer dan stoflijk welzijn noodig:
Recht waarheid, deugd vooral; de rest wcze overbodig.
Doch wie — vie brengt erns
ons dien schat der hemelen bij
Dangij, o Roomen, kerk van Gods genade, gij,
Die op de onwrikbre rots, sinds achttien honderd jaren,
In 't bloedgegrondvest van milioenen Martelaren,
Uw machtge stem verheft : “Geloof, aanbied, bemin !
Daar stervling, lit uw heil, daar ligt uw grootheid in.
Ga , wend uvv'geest, dien sprank der ongeschapen' klaarheid,
Naar zijnen oorsprong op, en held de onfaalbre waarheid!
Ga, rust uw rustloos hert, dat zoo naar ruste streeft,
Op 't Vaderhert van Hem, die 't zich geschapen heeft!
Laat Godsdienst rond den heerd bij uwe kindren spelen,
En, met den koning op den troon, de heerschap deelen;
Indachtig dat 't geluk niet aan de zinnen hangt,
Maar nit den hemel zijn begin en volheid vangt,
En, houdt een yolk aan God, dat 't groot zal zijn op garde,
Daar 't andre, steeds barbaarsch, ten ondergang ontaarde.
Geloof, aanbid, bemin ! dat is het hooggebod.
Dien, wij1 gij dieren moogt, de wereld niet, maar God!
Ja, laat voor Hem, kan 't zijn, uw hertebloed verstroomen.
Lijk Gorcums Martelaars, de Apostelen te Roomen !
Datgeldt den heldenroem die alles overtreft,
En u — vergodlijkt — tot den troon van God verheft.
Parijs bazuine alom, hoogmoedig en vermetel,
Van 't stoffelijk Progres de ziel to zijn en zetel.
Gij Roomen, licht en stoel der waarheid, gij verkondt
Die hoofdprincipen waar de Maatschappij op grondt ,
En zonder welke zij, trots al heur uitvindingen,
Vergaan moet in den storm der staatsomwentelingen.
Parijs verbaze zich voor 't menschelijk verstand,
Wiens macht en schranderheid zoo fier de kroone spant.
Gij Roomen, gij verkiest de deugdzaamheid der Braven
Die 't stoflijke onder zich, en zich aan God verslaven;
Die liever dan dengeest, in 't herte liefde vodn,
En kwade werken nooit, maar altijd vrome doers
Parijs will' weer op de aard die heerschappij bekomen
Voor eeuwig aan den mensch in 't Paradijs ontnomen,
Gij Roomen, gij betracht dien onwaardeerbren schat
Der Ontschuld die de mensch in 't Paradijs bezat,
En — schoon verloren — toch, in 't bloeden vanvijf Wonden,
Met overvloed van troost en vreugd is weêrgevonden.
PROFESSOR DE EO.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

N° 47

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

20. Salus Poputi, negentienste Zondag na
Cinxen. 't Evangelie is van den man zonder bruiloftkleed; l e jaar, bladz. 343. Op de drie groote feestdagen 's jaars, te weten te Paaschen, te Cinxen en
te Tabernakelen, en vierden de Joden Beene bruiloften; de bruiloften van jonge lieden moesten in 't
jodenland den woensdag gehouden worden, in Gallileien en hield men aan dien repel niet. Zeven dagen
lang duurde de bruiloftfeeste, en dertig dagen na
het huwelijk droegen de getrouwden nog den feestelijken name van bruid en bruidegom; na dit gebruik
onderhoudt de heilige Kerke nog bezondere plechtigheden op den zevensten en dertigsten dap na 't
overlijden. Als 't contract gesloten was moest in
Gallileien de bruidegom de bruid eenen bruiloftpenning geven, en de bruidegom ontving daarvooren
twee steenen tafelkens, die 't verbond tusschen God
ZONDAG,

19 OCTOBER 1867

en mensch op berg Sinai, en 't verbond tusschen
man en vrouwe beteekenden. In geval van echtscheidinge wierden die onafscheidbare tafelkens gebroken,
gelijk Moyses de tafelen van de wet brak, als hij 't
yolk andere goden zag aanbidden als den warm
God. Op den morgen van de bruiloft zond de bruidegom naar het huffs zijner bruid trouwkleederen,
zalfpotten, vruchten, en allerlei kostelijke zaken; de
bruid in tegendeel zond den bruidegom een hemde,
in 't welke de bruidegom, bij geval van sterven,
moest afgeleid en begraven worden. Dan wierd de
bruid van hare gespeelinnen gekleed, gezalfd, gekroond, en de bruidegom, eensgelijks met eene
kroone op 't hoofd, kwam zijne bruid inhalen, en
zoo wierd ze, geheel en gansch in haren sluier
gedoken, ten huize des bruidegoms geleed, met
muzijk en fakkelen of lampen; gemeenelijke waren
er lien maagden met lampen, gelijk in de parabel
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van de vijf wijze en de vijf dolle maagden, en tien
jonkheden; zoo placht ook de uitvaart van Lien
maagden en tien knapen opgeleed te worden. Men
zone bij de bruidprocessien bijvoorbeeld volgender
wijze :
Niet geverfd met oogenblauw,
Niet gepoetst met wangenrood,
Noch het hair met kunst gevlochten,
Schoon doch is ze, en liefdevol ....
Op de bruilofttafel stond gemeenelijk een glazen
beker met win, uit welken bruid en bruidegom, en
Been ander, drinken mochten; na de maaltijd wierd
die beker gebroken, ter beteekenis dat het huwelijk
onschendbaar is, en dat Beene, 't en zij de wettige
man en de wettige vrouw, door het huwelijk op
maalkaar gerecht en waren. Altemets bij de geboorte
van een meisken plantte men eenen pijnboom, en
bij de geboorte van een knechtjen eenen ceder, en
uit het hour van dien pijnboom en van dien ceder,
als ze trouwden wierd voor de twee echtlieden een
betide getimmerd; ook ontstak men de fakkels en de
lampen aan bet heerdvier van de ouders van de
bruid, en met die lampen of fakkels ontstak men
den heerd der nieuwgetrouwden. De tien knapen en
de tien maagden waren geleed door twee bruidegoms
bijstaanders of vrienden des bruidegoms, zoo men
zei, die ook voor de tafel en de gansche feestelijkheid
te zorgen hadden; zij moesten zien dat er genoeg
bruiloftskeederen aanwezig en schoon waren, om
elk ende een van die ter bruiloft kwamen een aan te
doen; bij geringe bracht elk het zijne en die 't niet
aan en had wierd daarom weèrzien als onbeleefd,
en buiten gedaan. De bruiloft geschiedde meer
's avonds, na de bekommernissen en 't:werk van den
dag, daarom zegt de Evangelist van den onbeleefden
bruiloftgast, dat men hem buiten deed, in de duisternissen; in tenebros exteriores. Wanneer de priester
de geestelijke vereeniging tusschen God en mensch
viers in het heilig sacrificie van de Misse, zoo doet
hij ook het wine bruiloftkleed aan; en, gelijk de
joden raadsels te raden gaven, en noten smeeten in
't yolk, gedurende de bruiloftfeeste, zoo is 't heden
nog 't gebruik, bier en daar, geschenken te geven,
ja, geld te werpen onder de armen en de nieuwsgierigen die bet bruidpaar aan de kerkdeure plegen of
te wachten, gelijk ik vandage nog in Brugge gezien
hebbe. In 't korte gezeid, eertijds wierd alles zoo
gedaan en geschikt dat het onmogelijk was voor
getrouwde lieden den dag hues huwelijks en de
plichten die zij op hen genomen hadden ooit te vergeten, immers om de menige plechtigheden die bij
't huwelijk gebruikt wierden. De heilige Kerke is
hedendaags alleen om de huwelijks ceremonien te
bewaren, als, bij voorbeeld, het voegen der harden,
• •

het kussen des autaarsteens die Christus beteekent,
het leggen op het hoofd ,van de beide uitenden der
stole, en de vereeniging, door den priester, der twee
echtlieden met Christus en met God, in de heilige
Kerke. — Maldeghem Ruisselede en Winghene
worden door de Gentenaars verbrand, 4452.
MAANDAG, 24. Sinte Ursula, leest het 4 e jaar,
bladz. 367, 68, 69. Daar staat beschreven hoe het
kostelijkste schilderstuk van geheel Brugge, de rijve
van Sinte Ursula door Hans Memlinc, een monument
is van de oude devotie der Nederlanders en der
Bruggelingen inzonderheid tot de heilige met heure
elf duist maagden. Buiten dit monument zijn de autaren, rijven, fierters, zeinselen, schilderijen en
christelijke genootschappen in Nederland ontelbaar;
in de oudste kerken berusten de reliquien van Sinte
Ursula, in de oude Jerusalemkerke te Brugge zijn
er, in de abdije van Duren, die verstoord wierd door
de Beazer, en wier overblijfsels onder den hoogen
blekker liggen, boven Veurne, wierden verschillige
-hoofden der keulensche martelaressen bewaard, en,
den nacht dat zij daar toekwamen, zagen de lieden
zulk een groot licht boven de abdije dat zij van alle
kanten kwamen toegeloopen, om te blusschen, meenende dat het brand en schaavier was. De rijke gifte
die beer Jacob van Doorlee, een van de eerste confraters van den Roozenkrans, en zijne huisvrouwe Marye Sloors den convente der Predikers gaven te
Brugge, in 't jaar 1488, lei de paters de conditie op
van jaarlijks den feestdag te vieren van de elf-duizend maagden, die gelijk de nafeeste van de twee
octaven van den Roozenkrans en van Sint Donaas
was. « Die feestdag, zeggen de annalen, a moet gevierd worden sub toto duplici, gelijk de grootste
feestdagen, met het licht, orgel en geluid daartoe behoorende; 't couvent krijgt voor pitancien 4 schellingen grooten; die de hooge Misse doet 4 grooten;
diaken en subdiaken 4 grooten; de acolythen 4
grooten, en de costar 4 grooten. De predicant die 't
sermon doet heeft 8 grooten, de beiaarder 6 grooten, de clerc van 't broederschap en de novitien die
den autaar en den fierter van de elf-duizend maagden
pinten met roozen, enz. hebben 12 grooten. De kerke
heeft voor 't licht 12 grooten, de kerkmeester voor
't uitdeelen van gezeide ;elder 4 grooten, en daar
worden ook 4 grooten den Wilhelmiten gegeven als
zij ten offerer komen. ) Die stichtinge zal zeker ten
orderer gegaan zijn met het preekheeren klooster;
de reliquien, vijf geheele hoofden met veel gebeenderen, zijn misschien de zelfste die nog bachten den
hoogen autaar bewaard worden in Sinte Walburgkerke, eertijds der Eerweerde paters Jesuiten.
In die eigenste gewezen Jesuitenkerke ziet men
slinks over den Onze Lieve Vrouwen autaar een beeld
D
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staan van Sinte Ursula, met eenen boge in der hand,
en in den prachtigen communiebank, daar prijkt ze
wederom, penninkwijs gekapt in 't wit marbel; immers, men moet weten, in die kerke bestond er
eertijds, onder 't bestier der eerweerde paters Jesuiten, nevens de sodaliteit van Sinte Rosalia voor
jongmans, — dit jaar bl. 314 — het gezelschap, zoo
men zei, van de elf maagden, ter eere van Sinte Ursula
met hare elf duist maagden. Die elf maagden, na
't voorbeeld hunner patroonesse, hadden de duizende
kleenere maagdekens dezer stad Brugge onder hunne
bescherminge, en onderweezen ze in de christehjke
leeringe, waartoe de eerweerde paters Jesuiten het
gebruik van verscheidene nude capellen bekotnen
hadden, onder andere Sinte Eloys capelle, aan de
Smeèpoorte; Sint Lucas- of schilders capelle, in de
Noordzandstrate; de Makelaars capelle, in 't capellestraatje, recht over 't oud hof van Sint Jooris; en
Sint Christophels capelle, op de mart. 't En is in 't
geheele
niet te verwonderen dat men te Brugge
t
bb nogb
zest « capelle houden,
naar de capelle gaan » en
« capelle-iefvrouwe zijn, voor christelijke leeringe
houden, ter leeringe gaan, en catechisante of leermeesteresse in den catechismus zijn. De voormalige
capelle-iefvrouwen dan waren eigentlijk die Sinte
Ursulamaagden, wier navolgsters tot nog toe aile
veranderingen en suppressie overleefd hebben, en de
devolie tot de elf-duizend maagden blijven in stand
houden, in het princelijk begijnhof, gezeid ten
wijngaarde, to Brugge. Het begin van hunnen regel,
die 'k niet en en wete dat hij gedrukt bestaat, luidt
als volgt; eerst en vooral de kenspreuke van 't gezelschap Jesu : « Ad Majorem Dei Gloriam, ) tot meerdere eere en glorie Gods, dan : « Dit is de regel en
devotie van 't gezelschap van elf maagden, die de
heilige mated Ursula met haar gezelschap van elfduizend 's jaarlijks zijn dienende; 't welke eerst is
begonst van eene godvruchtige dochter, genaamd
joufvrouwe Elisabeth Priesters, in 't jaar Ons Heeren
4583.E Uit het vervolg van den regel hale ik dat
gemelde Elisabeth, « groote begeerte gekregen hebbende om Sinte Ursula en haar gezelschap te eeren,
en haar niet genoegzaam vindende, heeft tot hare
hulpe genomen tieii andere maagden, opdat zij,onder
hun elven, deze elf-duizend maagden, na hunne
kleene macht, zouden dienen. , De oefeningen Bier
maagden bestonden, benevens het christelijk onderwijs, in gestelde gebeden, giften voor den armen of
voor de kerke, het doen celebreren van elf missen
's jaars, drie voor, eene op, en zeven na Sinte Ursuladag, benevens nog eene Misse op den feestdag
van_ den zoeten naam Jesus; het geven van eene
almoese van drie gulden aan de arme Claren, het
trekken van suffragien, zoo men te Roomen doet op
D d
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Sint Valentijnsdag, enz. De Sinte Ursulamaagden
gingen zwart gekleed met faaljen en zwarte mutskens.
Al deze bijzonderheden ben ik verschuldigd
aan eene van de tegenwoordige Sinte Ursulamaagden, wier namen gezwegen blijven, gelijk die hunner
duizende patroonessen, die geschreven staan in den
boek des levens; genoeg zij het bier te bemerken
dat zij aan de edelste en treffelijkste familien van
Brugge toebehooren, en dat zij het onder hun voor
eene groote eere houden de oud-brugsche devotie tot
Sinte Ursula voort te zetten. Benevens het order der
Ursulinen heeft Sinte Ursula p eel goede werken ver
wekt, late varen kerken, capellen, beelden, schilderijen, rijven en andere kunstsieraden, waarop Brugge
en geheel de wergild trotsch gaat.
Ik hebbe bier voor mij liggen een Handboek
van de societeit der heilige Maged Sinte Ursula, met
haar heilig gezelschap, » enz. waaruit ik de volgende
bezonderheden bijvoege : « Deze devotie wierd onderhouden door sommige geestelijke dochters van
de eerweerde paters Jesuiten, tot na hunne suppressie, zij inaakten alsdan tot drie verscheidene companien nit, elk van elf maagden, tot dat er moor drie
meer over bleeven; — bemerkt dat drie companien
van elve 't fetal maker van de drie-en-dertig jaren
die Christus leefde op der garden, en die de Sinte
Ursulamaagden nu nog vereeren, met drie-en-dertig
dagen land voor de overledene leden te bidden. —
De drie overlevende Ursulamaagden waren joufvrouw
Marie "(?) do Schietere, joufvrouw Johanna de Wree
dicta Verannneman, en joufvrouw Robertine van
Oye. De eerste, komende te overlijden den 41 November 1805, list bij testaments het gone verzocht wordt
voor de congregatie; hare neve, de Eerweerde beer
de Schietere van Caprijke, directeur en bezondere
weldoener van de Zondagschole, hierover sprekende
aan de bovengemelde joufvrouw van Oye vernam
van haar hoe doze devotie gepleegd wierd, en
stouwde haar aan om ze to herstellen. Zij dan,
eenige meesteressen van de Zondagschole hiertoe aanzoekende, met nog andere devote joufvrou wen, hebben deze devotie doen herleven. Joufvrouw Johanna
de Wree dicta Veranneman stied den 18 Maarte
1814, en joufvrouw Robertine van Oye, leste Ursulamaagd van ten tijde der Eerweerde paters Jesuiten,
den 25 December 1833, oud zijnde 90 jaren en twee
maan.den. Dit zijn de namen der Ursulamaagden in
't gezeide jaar 1833 : Joufvrouwen Johanna en Constance Cahn°, Coleta Verbeke, Anna van Walleghem,
Marie Buquoy, Marie d'Herbe, Josepha de Wree
dicta Veranneman, nog levende en nu grootjoufvrouw
van 't princelijk beggijnhof, de laatste van hare doorluchtige en eerbiedweerdige familie, Johanna Coppieters, Albertine Coppieters, Michele Serdobbel,
I
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Marie Jacobsen, Marie Siboons, Marie van Assche,
Constance van Zuylen-van Nyevelt, Seraphine de
Wulf en Marie d'Hooghe. Joufvrouw Constance van
Zuylen is de tegenwoordige directrice, benevens deze
en joufvrouw Veranneman zijn, God dank, nog in
't Leven de joufvrouwen Michele Serdobbel beggine,
Seraphine de Wulf, en Marie d'Hooghe, beide begginen. Verder vinde ik nog
De godvruchtige Sinte Ursulamaagden stonden
onder het bestier der eerweerde paters Jesuiten,
woonden elk ten zijnen huize, maar droegen eene
onderscheidende kleederdracht, zij bestierden de
Zondagscholen, waar zij de meiskens onderweezen,
en deden waarschijnelijk eeuwige belofte van zuiverheid; zij en wierden nogtans niet geprofest, 't en
zij in hooge jaren, en die professie wierd gedaan in
de kerke der Eerweerde paters Jesuiten. Zij richtten
onder malkaar de devotie op tot Sint Ursula, koozen
de leden van hun gezelschap, tot drie cbmpanien van
elve, dat is drie-en-dertig maagden, ter eere van de
drie-en-dertig jaren Christi. Sedert het uiteengaan
van het genootschap, — met de suppressie der eerweerde paters Jesuiten, 21 Junij 1773, -- is de
devotie tot Sinte Ursula bewaard gebleven bij andere
dochters, die aan Beene geloften onderworpen en
zijn, en die zonder ceremonie aanveerd worden,
moetende alleenelijk zekere gebeden lezen, waaraan,
mijn Hoogweerdigste Heere zaliger Franciscus Renatus Boussen, op verzoek van zaliger canonik A. de
Smet, 22 November 1838, 'dagelijks veertig dagen
aflaet verleend heeft; jaarlijks jonnen zij iets voor
almoese en 't doer celebreren van de diensten. Dit
wordt altemaal bezorgd en in wezen gehouden door
de Directrice.
Daar bestaat onder de Sinte Ursulamaagden
eene mondelijksche overeenkomste, waarbij elke
maagd, wanneer zij komt te sterven, bij testamente
3 ponder grooten joni, of 32 fr. 65 c., tot eene pitancie van een koekebrood voor elk eene van de overlevenden, die, uit dankbaarheid, elk zeven stuivers
Bever tot eenen dienst over de ziele van de afgestorvene. De 33 tinnen teekens op provenen, dienende
tot bewijs van lidmaatschap en recht aan die pitancie, zijn eene hand breed, van weerkanten in 't
midden staat er eene rooze tusschen twee palmtakken op, en rondom, al den eenen kant
TOT MEERDER GLORIE GODTS

1727

al den anderen kant
1727.
Dit oud gebruik bestond dus van ten tijde der Eerweerde paters Jesuiten en wordt nog godvruchtiglijk
onderhouden, door de hedendaagsche veertien, —
elve en drie
Sinte Ursulamaagden. God verleene
DE VERGAED : VANDE H : M : ENDE M : VRSULA.

hun, door Sinte Ursula, dat zij welhaast weer met
driemaal elven geraken molten!
Hans Memlinc, die de vermaarde rijve van Sinte
Ursula in Sint Jans hospitaal schilderde, was te
Brugge tusschen de jaren 1479 en 1495, hij schilderde zegt men, aan zijn meesterwerk van 1480 tot 1486;
Willem Moreel, dien Memlinc tweemael conterfeitte
en die zijn groote voorstaander was, stichtte binst
dien tijd de confrerie en den autaar van den Roozenkrans ten Preekheeren, en Jacob van Doorlee een van
zijne rijkste medestichters deed in 1488 de jaarlijkschen feestdag vieren van Sinte Ursula, vallende na
de octaven van den Roozenkrans en van Sint Donaas,
ook ten Preekheeren zoo boven gezeid is; als men
daarbij voegt dat Memlinc eerst te Keulen leeren
schilderen heeft, zoo kan men besluiten dat kunst
en devotie gedeeltelijk uit de heilige koopstad Keulen op de koopstad Brugge, en dat niet te vergeefs,
zijn neergestraald, ten ingeven van de katholike
Religie.
Wat aangaat het verbazend ,root getal van elf
duizend maagden, of er eene van die maagden Unde_
cimilla hiet, het elfste kindje, voor barer voorname,
waarvan men, in 't afschrijven, verkeerd zou undecim
gemaakt hebben; of te wel of men voor XI M.,
dat is XI MARTYRES XI MILLIA zou genomen
hebben, of hoe het is, daar zal ik later op wederkeeren, zoo 't God belieft; het roomsch martyrologium
zegt aleenelijk dat er Weer vele waren.
DIJSENDAG, 22. Sint Jan a Capistrano, minderbroeder observantijn, 1456. — Leest het I C jaar
bladz. 280. — Sint Jan was de zone van eenen duitschen soldaat, en wierd geboren te Capistrano in de
Abruzzen, niet verre van Napels, op Sint Jans dag
des Dopers, 't jaar 1386. Sint Jan was zes jaar jonger
als Sint Bernardijn van Sienna en was zijn groote
vriend; nadien dat hij in 't gerecht en in de zaken
van zijn land eenen hoogen name verworven hadde,
wezende een vermaard rechtsgeleerde, begaf hij hem
in 't order der Observanten, dat zijn vriend gesticht
hadde. Sint Bernardijn en Sint Jan waren tijdgenooten van Cosmo de' Medici van Florentien, den vader
des vaderlands, zoo men zegt; die Cosmo de' Medici
bouwde de Observanten een huffs buiten de ezelpoorte
te Brugge; Leo X, 1513-21, de neve van Cosmo, op
het verzoek der brugsche heeren, stelde die Observanten in de plaatse van de grauwe Broèrs of frere
mineurs, die hunnen repel scheenen vergeten te hebben; vroeger hadden de Observanten te Sint Baafs
buiten de Smedepoorte gewoond, en eerst van al in
de Clarestrate, waar zij zullen gekomen zijn met
Sint Bernardijn van Sienna, als hij kwam de grauwe
Broeders van Brugge of frere mineurs reformeren, en
hunnen miraculeusen waterput wijdde, die nu nog
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in den zoo gezeiden recollettenhof moet te vinden
zijn. Sint Jan a Capistrano zal waarschijnelijk dan
ook te Brugge geweest zijn, ingezien hij zelve getuigt
dat hij in de Nederlanden, wezende immers een
duitscher, gepreekt heeft, en dat de Florentijnsche
natie, hebbende dan hare loge aan den zuidwesthoek
van de Sint Jooris strate, de Observanten voorenstond.
Cosmo de' Medici moet ook met Sint Bernardijn en
zijnen,vriend hier de oude Cahorsinen ende woekerhuizen tegengewrocht hebben, om ze in Bergen van
charitate te veranderen, aangezien het wapen met de
drie pillen, dat de Medici (medecijn meesters) voerden, overal nog het wapen van die oud christelijke
gestichten is. — I . jaar 196. — De tale van Brugge
geeft te kennen dat eertijds het geld op pand gegeven
Nras door de italiaansche of de lombaardsche natie,
want naar den woeker gaan, of naar Noomkens, zoo
men zegt, heet men naar den lombaard gaan, en de
bezonderen die geld tegen pand geven heet men pagadoorigen, van pagadore, dat betaalder is; Lombaert
zelfs in eene familiename geworden in Vlaanderen,
en 't is, zoo 'k mij niet en vergisse, in 't oud natiehuis of comptoir van Lombardijen, naderhand het huffs
van Dudzeele, dat de oude berg van ware charitate
was. Men ziet er nog de openinge waar de goede
lieden aalmoesen in staken. De groote vermaardheid
van Sint Jan a Capistrano ligt in zijne strijdbaarheid
en verstand in het beleid van den oorlog, waarover
Europa hem te danken heeft van den grooten Turk
niet onderworpen geweest te zijn. Die des weer wil
weten leze de a Wonderlycke daeden, deughden en
mirakelen van den heyligen Joannes capistranus,
door F. Benignus Fremaut, uit het couvent der minderbroeders Recoletten van Cortryck, 1691. Dat is een

schoon boek van den zeer vermaarden schrijver des
Seraphijnschen Palmbooms en zeer weerd gelezen
van iedereen : hij is mij gezonden geweest in charitate, voor de bibliotheke van Sinte Walburge, het
welke ik in Janke neme, met hope van verdere en
even welgekomen goedjonstigheid.
WOENSDAG, 23. Sint Raphael.
DONDERDAG, 24. Schoenmakers mesdag, Sint
Crispin en Crispiniaan, l e jaar, bladz. 369. —
Afstand van keizer Karel, 1555.
VRIJDAG, 25.
ZATERDAG, 26. Sint Simoens avond. — Chasse
beschiet Antwerpen, 1830.
• ■ • ■■•• ■■

JESUS CUM MARIA SIT NOBIS IN VIA

Wie weet hoe menigen keer Christophel Colombo die schoone verzuchtinge, Jesus met Maria zij
met ons op den weg, niet uitgesproken en heeft,
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wanneer hij met zijne schepen naar 't onbekende
Iisland voer om de schippers te ondervragen nopens
hunne gevaarten op zee; of wanneer hij 't zij naar
Brugge, 't zij naar Londe'', met de kostbaarheden
van den Oost vertrok, of uit Madera te huffs kwam,
geladen vol kostelijken wijn; hoe dikwyls en heeft
hij dit niet uitgeroepen, als hij, westwaard kijkende,
de zee zap zinken of de sterren ondergaan, in die
onbekende diepten, waar nooit noch mast noch zeil
te zien en was geweest ! Het schijnt als of die spreuke
Colombo geheel en gansch verbeeldde, op weg naar
't onbekende, zonder hulpe of zonder steun, als
Jesus en Maria! Colombo's hooge bestemminge en
zijne -spreuke, waren hem even wel te binnen gekomen als de Venitianen, tusschen Lissabon en Sint
Vincenzo, twee uren diepe in zee, zijn schip in
brande schooten, en als hij, sterker als de zee, in 't
water sprong en aan wal zwom. Jesus cum Maria
sit nobis in via! zuchtte Colombo zeker wanneer hij,
arm en ongeacht, zijne schoone vaderstad voor goed
verliet, waar de jongens met hem deden gelijk de
lieden van Perugia met hunnen Sint Franciscus,
namelijk werpende die groote mannen in hun eigen
vaderland met slijk, terwijI ze den vinger op hun
verachtend en dwaas voorhoofd tikten, en ze uitgay en als of ze dwaas en krankzinnig waren !
Aanschouwt Colombo's moederstad, het schoone
Genoa, de stad van marbel : ze bakert in de middagzonne, aan den middellandschen zeeoever, recht
over 't eiland Corsica; als eene kobbe zit ze in den
frond van de nette, om de rijkbeladen schepen te
omvangen in hun vlucht ! Gij die nu die kunstig gemaakte prente aanschouwt, hebt het westen bachten u, en gij kijkt, over den oosthoek van de stad
en de zee, naar Lucca en Florentien toe, in 't verder
liggende Italien. Die Witte torre, dien gij aan uwe
rechtere hand door de takken van de boomen ziet,
is een viertorre, die op den top van het oostersch
zeehoofd van Genoa staat; het westersch hoofd, ook
met eene bake, is t' enden den weg Tangs welken de
lieden beneden de prente den Zuiden ingaan, verre
en diepe in de zee; op het oostersche hoofd of breekwater, zoo de engelschen zeggen, te middenwaard,
ziet . gij het fort liggen, dan, uwe slinkere hand volgende; vindt gij het schippers qua: tier, en Sint Jooris
kerkske, des patroons van Genoa, die te Brugge boven de deure van de Genoeesche loge staat; San Salvadors staat daar nabij, waarop ChristophelColombo
misschien peisde als hij zijne eerste ontdekkinge San
Salvador hiet. In die twee kerken kunt gij 's avonds
Colombo's stad- en stamgenooten nog hunne avondgebeden hooren zingen, zoo gij ooit naar Genoa
gaat. De groote kerke, wat hooger op, met den hoogen dom en de twee zijtorren, — 't zijn er eigentlijk
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viere, — is de prachtigste kerke van Genoa, ze heet
Santa Maria di Carignano, of Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaart, en, wat meer innewaard, die hooge
torre is San Lorenzo of de kathedrale. Leeger ziet gij
schepen aan de Conte Spinola of Spinolakaaie liggen,
net als of het te Brugge ware, en op de Spinolareye,
voor het oud huffs van Spinola, nu A 3, n . 65. Nederdalende in den grond van de have kijkt gij recht in
't zee-arsenaal, en nog meer naarlWesten ziet gij de
lieden wandelen, gelijk zwarte tikskens, op de v erschansde muren van de stad. Het kruis dat in den
hock staat toogt den weg opwaards naar 't landarsenaal of wapenburg en de Piazza dell' a(pla verde, te

midden Welke men ever korten tijd nog Colombo
een beeld gezet heeft. Aan 't ander ende van de stad
heeft men ook oniangs, eene Piaz,:,a Colombo gemaakt, zoo dat Genoa, p a zooveel jaren, den man
weèr schijnt aan to trekken dien zij in zijnen leeftijd
en in hare grootmachtigheid, niet en heeft gekend.
Gelijk de Genoeesen te Brugge, met de macht
van hun geld, een allerprachtigst handelhuis en consulaat gebouwd hadden, zoo hielpen ze, oostwaard
stierend ter kruisvaart, door de kracht van hun
zweerd, Arsuf Coesarea, Akkon en Beiroutinstormen;
koning Baldwin I deed hunne vrome daden in youden letteren rond den heiliggrafalta ir zetten, met

DE GENOA

de rechten en belooningen daarbij, die zij verdiend
hadden. Te Aka hadden zij eensgelijks, nevens die
van Pisa, Ancona, Venetien, een handelhuis en een
torre gesticht, zoo er nu nog een staande gebleven is
in Galata. Op 't ende van 1400 kwam de Soudaan van
Egypten dat al weerom veroveren, 't heilig graf schenden, en de christenen moorden; de pelgrims kwamen zonder malkaar te verbeiden uit het heilig land
om hulpe, en:Colombo was zoo vast in zijn gedacht
dat hij zelve vooren stelde het heilig graf wëer in te
koopen en te verdedigen met de schatten die hij in

eene andere werold hoopte te vinden: hij zou vijfduizend ruiters en vijftig-duizend voetvolk bezorgen,
schreef hij, wilde men hem helpen. 't En deed er al
niet aan: met den eenen vinger raakte men stilzwijb(rend het voorhoofd, en met den anderen wees men
hem ter deurewaard : « Gij zijt bezeten! ) zei men,
en men had compassie met hem. En wat en heeft
men niet gedaan, nogtans, met de schatten waarvan
Colombo den onuitputbaren oorsprong ontdekt heeft
in Westindien ? Ah ! 't en is 't heilig graf niet dat
men gekocht of verdedigd heeft, zoo Colombo wilde,
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met het gene dat hem toekwam, maar, als hij, met
de ketens zijner gevangenschap, in zijne kiste begraven lag, dan vochten ze alrèe ten bloede, die hem
veracht hadden, om het goud dat hij verhoopt had
te vinden en te besteden ter eere Jesu Christi. 't Was
in die zelfste jaren dat Anselmo Adorno, een gelukkiger Genoees als Colombo, met geschilderde glasvensters, die de geuzen en de franschen ontsnapten,
te Brugge de heiliggrafkarke versierde, die zijn
vader Pietro gebouwd had, benevens zijn huis en
het huis waarin die dit schrijft geboren is.
Zoo troostten die mannen van eertijds hun over
't verlies van 't oud Jerusalem, met overal nieuwe
Jerusalems te bouwen, Calvariebergen, Kruisbergen
en Kruiswegen; sedert dien weet men in steden en
dorpen van Sions, Nazareths, Bethels, Sarepten,
Bethlehems en Bethanien te spreken; maar Colombo
moest later tot bewijs kunnen dienen, dat God alleen
zijne heilige Kerke troost bereid had over 't verlies
van Palwstina, in die onafmeetbare streken waar
Sinte Rosa de Lima bloeide en waar zooveel martelaars, missionnarissen, kloosterlingen en priesters
gingen den oest en de benedictie inhalen, die een
deel van de oude wereld verloren had.
Vaarwel dan, Genoa de schoone, la superba! Gij
hadt kunnen de wereld meester worden, maar gij en
hebt bet niet gewild, twist en tweedracht zijn uw
erfdeel; Colombo verlaat uwe muren en voortaan zal
men van u spottend zeggen dat gij geworden zijt een
Mare senz-a pesci,
Monti senza legno,
Uomine senza fede,
Donne senza vergogna.

Eene zee zonder visch, bergen zonder bosschen,
mannen zonder trouwe en vrouwen zonder zèegbaarheid.
Vaarwel, Genoa la superba ! Christophoro Colombo, de Christus dragende duive,verlaat u en gaat
vliegen waar God alleen hem stieren zal : Jesus et
Maria sit nobis in via !

BRIEVEN
xiv
Brugge, op Sinte Teresiadag, 15 October 1867.

Mijnheer,
In 't doorbladeren van de Lamentatie van Zegher
van Male, hebbe ik iets gevonden nopens de jaarlijksche pelgrimage, gepleegd door de gilde van
Onze Lieve van Roosebeke, voordezen gevestigd in
de kerke van de Paters Carmers of Onze Vrouwe
Broeders, te Brugge. Zoo als gij zegt in uwen schoonen artikel over Onze Lieve Vrouwe van Roosebeke,

375

— 2de jaar, bladz. 267, — geschiedde die pelgrimage 's Zondags V001' Sente Marie Magdaleenedag. Hier
late ik nu volgen 't gene Zegher van Male schrijft
wegens die vermaarde beèvaart, zoo als Kier onderhouden wierd voor den Geuzentijd
Item, de gilde van de Roosebekers, die men
houdt tot de Onze Vrouwe Broeders; dat waren van
cie principaalste poorters ende notabelste mannen
van der stede. Met groote triomphe gingen zij
meest al te peerde ende te waken, alien gekleed met
een couleur in 't zijden fluweel ende Laken, Haar hunlieder belieften, met eenen schooners hoed van den
zelven couleure, ende vertrokken alzoo tot de prochie
van Roosebeke, bij Rousselaere. En zij droegen Onze
Vrouwe aldaar eenen mantel elide twee toortsen,
hoorende aldaar den dienst der Messe, dragende ter
eeren van Onze Vrouwe die toortsen ende mantel,
ende 's avonds aldaar bli,vende eten ende slapen.
Ende alzoo aldaar, zoo in 't komen als van te vooren
in 't gaan, makende goede Bier, ende zonderlinge te
Rousselare, den mallaard ende Jorken van Keyschote makende, kwamen alzoo 's anderdags te
peerde ende te wage in, behangen met diversche
gentillessen van kofferkens, spellekokers ende ander
taken, om de dochters te geven, ende scheutelkens
voor kinders, convoyerende alzoo hunnen deken tot
zijnen huize, aldaar ;dat (voor de gildebroeders een
kostelijke maaltijd bereid was. Ende die triomphe
ende maaltijden die geduurden met den banketten
vier of vijf dagen Lang triomphantelijk, ende het was
eene groote genoegte om dat snaarspel, schalmeien
ende andere genoegten te hooren, ende ook aldaar
men Bacchus groote feeste deed, ende Jorken van
Keyschote was aldaar zeer geprezen. lk hebbe gehoord omtrent de laatste jaren, dat als die dekens
Diet meer en continueerden, dat elken deken wel
verteerde voor zijn part alleene, zonder den wijn
die hem gesehonken was, elk wel vier honderd
guldens.
Onlangs,
te weten, op bladz. 352 van 't loopende jaar,
hebt gij uwe lezers gesproken van de
schilderije, die Zegher van Male verbeeldt, met zijne
eerste en tweeds huisvrouwe en hunne achttien
kinders; Welke schilderije alsdan te tiers was in de
brugsche expositie en nu hangs, zoo als te vooren,
binnen de capelle van Onze Lieve Vrouwe ter Engelen, in Sint Jacobskerke, te Brugge. Wat nu de alom
bekende Lamentatie betreft, Zegher van Male schreef
ze, als hij 86 jaar oud was, 't gene hij zelve getuigt op
't einde van zijnen boek, sprekende in deter voegen
• Hier mede
Legge ik mijne penne weg,
biddende ende begerende aan den beminden lezer
ende principalelijk aan Mijnheeren van Brugge dit
kleen vertoog van mij te willen excuseren, ende ten

376'

ROND DEN HEERD

besten keeren; vindt gij eenige fauten in het schrijven,
ofte dat niet gesteld en is naar style, ofte ook dat er
te vele ofte te letter aan geschreven is, wilt het mij
vergeven, gemerkt dat ik een leek ende ongeleerd
persoon ben, ook tot mijner oude gekomen van 86
jaren. »
De oorspronkelijke titel van Zeghers Lamentatie
luidde aldus
feu kort, verclaers ende deerlicke lamentatie ende
beclach van de destructie ende groote diclinatie sonderlinghe van de stele van Brugghe, de welcke gheschiet is in wise tyden, van den jaeren xv e ende Lxv,
ende tot de jaren xve ende xcii, solider eenighe juyste
calculatie, jae sommighe saecken gheschiet vele jaeren
te vooren et post. 't Eigen handschrift van Zegher van

Male was eertijds bewaard in de archiven der Bogaarden schole, te Brugge, en op verschillige tijden, zijn er
een Groot petal afschriften van getrokken. De Lamentatie wierd gedeeltelijk gedrukt door Beaucourt van
Noortvelde in zijne Beschrijving van" den opgank,
voortgank ende ondergank der Brugschen koophandel,

tot Brugge, bij Joseph de Busscher, 1775. De weleerweerde en hooggeleerde caneunik Carton is de eerste
geweest die deze geschiedenisse in haar geheele heeft
uitgegeven; hij liet ze in druk uitkomen te Gent, in
1859, bij Annoot-Braeckman, ten verzoeke van de
Maatschappij der vlaamsche Bibliophilen, onder den
volgenden titel Lamentatie van Zegher van Male,
behelzende wat latter aenmerkensweerdig geschiet is
ten tyde van de geuserie ende de beeldstormerie binnen
ende omtrent de stall van Brugghe. Zij beslaat 130

bladzijden in-8°.
Zegher van Male, — zegt Caneunik Carton, —
was 86 jaar oud als hij den beklagelijken toestand
van zijne stad beschreef; hij had Brugge in zijnen
blister gezien en was beter als iemand in staat aan
te stippen wat het verloren had. Het boekske behelst
bijzonderheden die daar alleen te vinden zijn. Van
Male teekende aan wat hij voor zijne oogen had, en
zijne laatste regelen zijn van 1598. Hij spreekt
vrijmoedig gelijk het een eerlijk man hetaamt, en
gelijk een hoed burger bet doen moet, die de belangen van zijne medeburgers ter herten neemt.
Verhopende dat deze inlichtingen over Zegher
van Male en zijne Lamentatie, alsmede de uittrek
wegens Onze Lieve Vrouwe van Roosebeke, bij u en
rond uwen heerd zullen welgekomen zijn, hebbe ik
de eere u hertelijk te groeten en mij te noemen
Uwen toegenegen vriend en broeder in Christo
0.
Zeer toegenegen broeder en vriend van R. D. H.
Ben u dankbaar over de gedane meèdeelingen,
en, zoo gij hier of daar, tusschen ander werk, iets

opdoet, legt het mij over, du bravo ! en 't zal wel
gekomen zijn. Haddet gij bij 't geschrevene nog den
uitleg gedaan van Zeghers Mallaert en Josken van
Keyschote, 't en had ook niet ten onpasse gekomen;
nu zal elk moeten zijnen Kiliaen openslaan en kijken
wat dat het belied is. Ondertusschen voor die
Kiliaens Etyrnologicum nog niet en hebben, diene
het volgende : Mal is zot te zeggen en van den mat
laerd maken is van den zot scheren, gelijk bruggelingen van over lange tijden schijnen gedaan te hebben,
bezonderlijk als ze N an de kermesse kwamen. Jorken
van Keyschote, hoc est aliud rem! maar toch, Kiliaen,
— viva Kiliaen ! zal er ons ook wel toe helpen om
Jorkes kerstenbrief te lezen te krijgen. Jorken of
Joorken, eerst ende vooral, is Sint Jooris, patroon
van de ridders, en Keyschote is de heerlijkheid en 't
vaderlijk erfdeel, dat elk geboren of geworcien dwaas
onder zijnen hoed draagt, ofte zijn klakke, is 't dat
hij niet blootshoofds en loops; imniers keye, bij Kiliaen, is, 1 . brein- of hersenziekte te zeggen, en 20
een die, met de hersenziekte of krankzinnigheid aangedaan is : die nen tik van 't ende heeft, zoo men
zegt, of die van kwaadaardige geesten nen kei in 't
hoofd geschoten is, zoo de voorvaders fabelden,
daarom spreken ze van kei-schot, lenden-geschot,
ravenschot, enz.; en dat waren al ziekten.
den mijner vrienden, die 't altijd al in 't kwaad
ziet als 't op onze voorouders uitkomt en de middeleeuwen, zei dat Jorken Cupido beteekende, die
zelfs twee keien zou in brande geschotén hebben !
1k geloove mijnheer dat mijn vriend een beetje
cousin is van Jorken, waarmede ik blijve
R. D. H.
WAAR, 'T VLIEGEN WIL, ETC.

'k Hadde D en a 'k Zoude
Zijn van Bender oude.
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Als 't over den hond kan
't Kan over den steert.
■••■• ■••

Die 't niet en heeft
En speelt het niet.
Open deuren
Waken wel.
Die wilt zijn huffs verkoopen
Die moet zijn Bevel witten.
Uitvinder van de kunste
Is erfgenarne van den bedelzak.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEKELIJKS

N° 48

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

27. Omnia, twintigste Zondag na Cinxen. Evangelie, van den zieken hovelingszone,
dien Christus genas, staat l e jaar bladz. 351. Jesus
was in Gallileien, waarschijnlijk te Cana, als hij dit
zijn tweede mirakel deed; als de vader nu, ten dorse,
dat is te peerde of ten ezel, 's morgens vroeg uitzette
van Capharnahum naar Cana, den Westen in, zoo
kon hij tegen 's noens te Cana zijn; om eene ure, dat
is de zevenste ure van den Jag, gelijk het in 't Evangelie staat, wierd het hem aangezeid dat zijn Zoon
genezen was; hij bleef Jan zeker te Cana en vernachtte aldaar, want 't Evangelie zegt da ys anderen
Jags, als hij weer naar huffs toe kwam, zijne dienaars
hemtegenkwamen, en, als hij vroeg wanneer 't kind
genezen was, dat zij antwoordden : • Gisteren, omtrent den eenen zijn de koortsen afgegaan. D Christus
heeft, binst zijn leven op deze wereld, drie verschilZONDAG,

26 OCTOBER 1867

lige stedekens bewoond, te weten : hij is geboren te
Bethlehem, bij Jerusalem in Judma; hij bracht zijne
kindscheid en jonkheid door te Nazareth, meer
noordwaards, in neder Gallileien; en te Capharnahum
bleef hij bij de drie jaar wonen, binst zijnen leertijd,
nog meer noordwaards in opper Gallileien, op den
never, bewesten de zee van Genesareth. 't Was te
Capharnahum dat de zone des hovelings met de
koortsen lag en genezen wierd; 't was eensgelijks te
Capharnahum dat Jesus Sint Pieters schoonmoeder
van de koortsen verloste, en nievers in 't Evangelie
en staat er dat Jesus koortsen genezen heeft, of 't en is
te Capharnahum, zijne eigene stad, idia polis, zoo
Sint Matthmus zegt, IX, 1; misschien, om de nabijheid van 't water, waren de gevallen van koortsen
daar menigvuldiger als elders, gelijk in de visschers
steden en dorpen van ons land. Capharnahum is
eigentlijk het dorp Nahum) te zeggen, om de wille
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dat de Joodsche traditie op die plaatse de grafste6
van den propheet Nahum wilt aanwijzen; andere
vertalen het ( dorp des troosts, of Troostendorp,
Troostenberghe zouden wij zeggen, omdat die propheets name Troost te zeggen is. Sedert 1620 en
wist er niemand meer te zeggen waar Capharnahum
lag; op onze tijden, nog geheel onlangs, is het weir
gevonden door Johannes Nepomucenus Sepp, een
beiersche pelgrim en Jerusalemvaarder; de plaatse
waar Capharnahum stond, zegt hij, ligt twee uren
en half of zoo noordwaards van Tiberias, aan den
westoever van het meer Genesareth, het heel nu
Chan rninyeh, dat is ( de herberge der Jodenchristenen, en in de rabbinenboeken vindt men die JodenChristenen genaamd zoowel beni Capharnahum als
minim, dat met minyeh een en 't zelfste is. Capharnahum is dan, zoo 't behoorde, na de verwoestinge van
Jerusalem eene wijkplaatse geworden van christenen,
die de Joden met afkeer tot op heden toe nog minim
heeten, dat is minderachtig, slecht yolk. Chan minyeh, het gewezen Capharnahum, is eene heilige
plaatse, en wanneer men, Tangs den zeeoever, door
het schoonste paradijsland van geheel de wereld,
door 't gers, dat een man hooge groeit, en den
wilden Laurier, die de baren van de zee doet rood
en groene schijnen, te Capharnahum aankomt, zou
men wel behooren een's schoen of te doen en barvoets die plaatse te betreden, waar Christus bij de
drie jaar a uit ende in ging, ) zoo Sint Lucas zegt,
Act t. 21 . Sint Pieter woonde aldaar, met Sint Andries,
zijnen oudsten broeder, en de twee zonen van Zebedai en Salome, de twee zoo gezeide donderkinderen.
Gelukkige drie hoofdapostels, Sint Pieter, Sint Jan
en Sint Jacob, die hooge met. Christus op Tabor, en
leege met hem te Gethsemane beneden den olijfberg,
de heerlijkheid en de gewillige vernederinge van
Gods zone aanschouwen mochten, en zoo lange bij
Hem wonen ! Sint Jacob en Sint Jan waren hier
geboren, Sint Pieter was van Bethsaida, ofte Vischerghem, in 't vlaamsch, van een anderen never
naar hier overgesteken, hij woonde bij zijne schoonmoeder, quce tenebatur maguis febribus, die daar
zoo fel de koortsen hadde. Als Jesus in de Jodenkerke te Nazareth, op zekeren zaterdag opstond, en,
den boek van den dienaar ontvangende, het eerste
vers van capitel 61 van Isaias las, en neder zittend
uitlei, zonder ooit het lezen geleerd te hebben, zoo
waren er vele die daarom kwaad wierden, en ze
namen hem vast om hem, meenden zij, van boven
neder den berg dood te smijten. a Maar, ^ zegt Sint
Lucas, hij ontging hun en hij kwam naar Capharnahum. Daar woonde toen een roomsche plaatscommandant te Capharnahum, die de Joden geern zag,
hunne religie eerbiedigde, en die de Jodenkerke of
D
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Synagoge van Capharnahum, op zijn eigen kosten,
gebouwd had. Jesus loonde dien goeden soldaat en
genas zijn knecht, die van de hand gods geslagen lag,
of lam van eene opoplexie, zoo ze nu zeggen. Hewel, te Capharnahum wierd dan eerst, en dat van
een heidensch soldaat, dat schoon gebed gemaakt,
dat wij voor de heilige Comm unie bidden, zeggende
Heere, ik en ben niet weerdig, enz.; ja, 't schoonste
gebed aller gebeden, leerde Jesus te Capharnahum
aan zijne discipelen, te weten, den Onze Vader, dien
milioenen tongen hem nog dagelijks na bidden. Te
Capharnahum leerde Christus in de wake zijne discipelen, en 's zaterdags het joodsche yolk in de synagoge; daar wrocht hij ontelbare mirakelen; daar
genas hij den lammen, dien zij door 't dak in hues
lieten ; daar deed hij blinden zien; dreef duivelen
uit; genas den bloedloop, op het enkel aanraken van
zijn kleed; verwekte het twaalfjarig dochterken Jairs,
die aan 't hoofd van de Synagoge stond; van daar zond
hij Petrus den visch vangen die den stater in den
mond droeg, om zijne schatplicht te betalen : is 't
dan te verwonderen, na zooveel mirakelen en zooveel wonderheden, na zooveel hardnekkige ondankbare weerspannigheid, dat Jesus, van Capharnahum
voor goad weggaande om te Jerusalem te sterven,
zulk eenen schrikkelijken wee uitsprak? a Dan, (
zegt Sint Marcus, a begon Jesus die steden ten Taste
te leggen dat er zooveel wonderheden in hun midden
geschied waren, en dat zij geene boetveerdigheid
gedaan en hadden. Wee u, Corozaim, zoo zee hij,
wee u, Bethsaida, want ware 't zake dat in Tyro
en in Sidon zulke wonderen gepleegd geweest hadden
als in U. geschied zijn, al lange hadden zij penitentie gedaan, in hairen kleederen en in asschen. Maar,
voorwaar, ik zegge 't u, met Tyro en Sidon zal 't
gemakkelijker gaan, op den Jag des oordeels, als met
u! En gij, Capharnahum, die tot den Hemel toe verheven waart, gij zult tot in de helle nederzinken,
want, hadden de wonderteekens in Sodom gedaan
geweest die in u geschied zijn, het stond misschien
nog ten huidigen dage! Maar, inderdaad, ik zegge 't
u, den laude der Sodomiten zal 't gemakkelij ker gaan ,
in den Jag des oordeels, als u! Corozaim en weet nu
niemand weer waar 't gestaan of gelegen heeft; van
Bethsaida, Sint Pieter s geboortestad, is geen spoor
te vinden ; en ter plaatse waar Capharnahum stond,
ligt een Chan of oostersche herberge. Verre van daar,
dat gij zoudt mogen peizen dat zulk een Chan eene
herberge is gelijk bij de Vlamingen, of een soorte van
gasthof, geenszins, de Clans in Palmstina, gelijk in
de andere oostersche landau, anders gezeid de carawan-seraai, dat is koopmans hallen, zijn herbergen
zonder weerd, of eten, of drinken, of eats dat God
maken kan, buiten eenen vierkanten pand, een dak
D
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overt hoofd, waaronder men in 't drooge zit, en een
plaatse in 't midden voor de lastdieren. Het tegenwoordige carawan-seraai te Capharnahum of Cha,n
minyeh, is tachentig voet in 't vierkante, bijkans
gelijk eenen kloosterpand of den pand van de Halle
te Brugge.
De prente die in dezen numero staat stelt den
aanschouwer op de hoogten, bewesten de zee van
Genesareth; aan zijne voeten ligt de stad Tiberias,
slinks komt de Jordane van den Lebanon gestroomd
en valt in den grooten waterkom, tusschen de twee
bergketens die van langsten door Gallileien en Palaestina ; slinks bachten een uitsprong ligt
Capharnahum. Meer zuidewaards valt de Jordane in
nog zulk eenen lankwerpigen kom, te weten de diepte
die de vijf steden, Sodoma, Gomorrha, Adama, Seholm en Segor gelaten hebben als zij verzonken zijn,
en die tweede zee is de doode zee of de laces asphaltites, waarvan ik later zal spreken en de prente
geven, als 't God belieft. Wij blijven voor als nu op
de schouwplaatse staan, boven de zee van Genesareth, met Tiberias voor onze voeten. Daar en bestaat

in geene Engelsche, Duitsche, Fransche of Americaansche reishoeken eene krijgbare prente van
Capharnahum, zoo wij moeten ons met dat naastbij
liggende Tiberias getroosten. Herodes Antipas, die
Sint Jan onthaisde, ter beliefte van een dansend
vrouwmensch, was de stichter van Tiberias of Taharieh, zoo ze nu zeggen; rondom staan nog de muren
en de torren waarmee hij het bevestigde, en aan den
noordhoek, slinks, het casteel dat hij vol wapens
liggen had. De stad wierd twintig jaar na Christus,
heidenscher wijze, gewijd, en, ter eere van keizer
Tiberius, opvolger van Augustus, Tiberias geheeten.
De munte die Herodes toen lief slaan worth nog bewaard. 't Was hier dat Herodes, Luca), ix. 7, hoorde
al dat Christus gedaan had, en hij lag in twijfel en
ongerustheid, omdat er waren die zeiden dat Johannes van den dooden verrrezen was; anderen dat
Elias weer gekomen was, anderen dat een van de
nude propheten opgestaan was. En Herodes zei : Ik
heb Johannem onthoofd, ende wie is nu deze van
wien ik dusdanige dingen hoore? En hij zocht hem
te zien : iedereen kan wel denken waarom. Maar de

tijd en was niet gekomen, en Jesus Ptak over die
eigenste zee van Genesareth, die gij daar ziet liggen,
naar Bethsaida aan een anderen kant. Sint Hieronymus kwam ook naar Tiberias en vond hier BarChanina, eenen schriftgeleerden jode, van wien hij
hebreeuwsch leerde, a vertice, quod aiunt, zegt hij,
ad extremumunguem, van den bovensten wcerburstel
tot den uitstersten teenagel, dat is dweers deuce.
'tJaar 1099 stelde Govaart van Bulgioen, eerste koning
van Jerusalem, zijnen kruisbroeder Tancred op den

throon van den ouden viervorst en Johannis moordenaar, als leenheer van Tiberias en omstreken, die hij
veroverd hadde; sedert is Tiberias veel veranderd,
't is meermaels in stukken geschokt geweest, door de
aardhevingen, zoodanig dat er in 1837, maar een
minaret meer recht en stond,-dat sedert dien ook al
omverre ligt. De palmboomen alleen kunnen te
Tiberias rechte blijven staan, en niemand en schijnt
er meer meester of koning to spelen, zegt een die 't
onlangs bezocht heeft, als de Mahumedaansche of
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Joodsche vlooien, die waarlijk van eene grootte zijn,
zegt hij, dat ze u zouden omverre springen.
Sint Pieters kerke, is spijts alle aardbevingen,
blijven staan ; 't is gelijk eene omgekeerde schuite,
't gene voor eene Sint Pieters kerke niet kwalijk gepast en is, bezonderlijk bij de zee, waar Sint Pieter
in placht te visschen. De Franciscanen van Nazareth
kwamen bier Sint Pieters dag Misse lezen ; sedert
1847 hebben ze er een hospitium opgerecht; over
vijf jaar was daar een broeder Felix aan 't hoofd, en
in 1862 liet onze heilige vader Pius IX, weerdige
opvolger in lief en Teed van Sint Pieter, spijts nude
en nieuwe Herodesen, Sint Pieters kerke herleggen,
op zijne eigene kosten, en men bouwde er nog tien
cellen bij, bovendien. Van uit dat nederig kloosterhuis varen nu de kinders van Sint Francoys, op
bestemde dagen, van Tiberias naar Capharnahum,
of naar Magdala, hunnen meester Christus en hunnen
vader Franciscus navolgende, en zingen, dat het
klinkt over de baren van Genesareth, de heilige Misse
en die schoone Evangelien, waarin het staat : g Volgt
mij, ik zal u menschenvisscheren doen worden. »
Op bl. 73 van dit jaar, staat nog jets te lezen,
aangaande Genesareth; ge kunt ook de volgende gezichten uit het heilig land aanschouwen; 1 e jaar, den
Adelaar, bladz. 94; de Ceders, 402, 103; Dadels,
126, 727; Gethsemani, 133; Heiliggrafkerke, 143;
Hijssope, 388; dal Josaphat, 132; Lebanon, 402;
Myrrhe, 35. En in dit jaar, Bethlehem, bl. 53; de
zee van Capharnahum zoo ze diende te heeten, in
dezen tegenwoordigen numero.
Openinge van den grafkelder der Prelaten van
de abdije van Dunen, te Brugge, op heden, 27 October 4818. Meermaals hebbe ik mijne lezers gesproken van die wijdvermaarde abdije, namentlijk op
18 April van 't loopende jaar, wezende de zevenhonderste verjaardag der kostbare dood van den
gelukzaligen Idesbaldes van der Gracht, derden abt
van Dunen; — leest 2de jaar, bladz. 153 —, mitsgaders ook op 12 Mei van 't zelve jaar, verjaardag der
vindinge van 't geheel en ongeschonden lichaam van
Bernardus Campmans, veertigsten abt van Dunen,
welke vindinge geschiedde op 12 Mei 1673, meer
als 32 jaar na Campmans' overlij den. — Leest 2 . jaar,
bl. 485. — Nu zal ik vertellen wat er gebeurd is bij
de openinge van den grafkelder der Prelaten, gelegen
in den pand, onder de capelle van Onze Lieve
Vrouwe, zoo als blijkt uit den Witten marbelen zerk,
die er heden nog den ingang van sluit, en, benevens
't wapen en de kenspreuke der abdije, 't volgende
opschrift draagt
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't is te zeggen : Ingang van den grafkelder der abten
van Dunen. Ten jare 4669. — Daarenboven liggen
er nog in den vloer van de capelle acht ruitvormige
zerkskens, ter gedachtenisse van Bernardus Campmans, Bernardus Bottyn, Geeraart De Baere, Michiel
Bultynck, Eugenius Van de Velde, Bernardus Van
Thienen en Antonius De Blende, alle zeven abten
van Dunen, alsrnede van den vermaarden historieschrijver Karel De Visch, gewezen prior der abdije.
Mijne lezers weten dat de voormalige abdije van
Dunen nu dient voor groot Seminarie. Sedert 't
wegjagen van de paters, in de jaren 90, veranderden
die prachtigtige gebouwen dikwijls van bestemminge.
In 1804 en 1805, ten tijde dat 't Fransch Leger
omtrent Boulogne te velde lag, wierden zij gebruikt
voor militaire hospitaal; vervolgens hebben zij gediend voor Centrale schole en Lyeee, onder 't Fransch
keizerrijk ; voor Athenée onder het Hollandsch en
Belgisch bestier; en eindelijk, van 27 Januarij tot
20 Augusti 1833, dienden zij tot verblijfplaatse van
Zijne Hoogweerdigheid Franciscus Renatus Boussen,
Bi'sschop van Brugge, die deze abdije verliet om
aldaar zijn groot Seminarie op te rechten, 't Welk,
op 1 October van 't zelve jaar, geopend wierd.
Hier is nu 't proces verbal van de voorschrevene
openinge; 't is gemaakt door den Eerweerden pater
Alexander, in de wereld, Franciscus Benedictus
Ferdinandus Van Risseghem, gewezen Duneheere,
dien vele mijner lezers geheel wel gekend hebben
g Verhaal van hetgene er voorgevallen is, bij het
openen van den begraafkelder der Prelaten, in 't jaar
4848.
g Den 27 October 1818, heeft Henricus De Boever, metser, werkende door bevel van den edelen
Heere Baron de Croeser, burgemeester van Brugge,
in den begraafkelder van de eerweerde Heeren Prelaten van de abdije van Dunen, ontdekt en gevonden
het lichaam van den eerweerden Heere Bernardus
Van Thienen, 49en Prelaat van de zelfste abdije, die
overladen en begraven is in het jaar 1730. Dit
lichaam nog geheel zijnde en niet verteerd, heeft de
gezeide De Boever het Graf wederom toegemetst. Hid
heeft daarnevens ook gevonden het lichaam van den
eerweerden Heere Lucas De Vriese, 47.n Prelaat der
zelve 4bdije, begraven den 1 December 1723; dit
lichaam was ook geheel en niet verteerd, waarover
hij zeer verbaasd wezende, heeft hiervan kennisse
gegeven aan den Baron de Croeser, die in persoon
gekomen is om dit te zien. De gezeide Henricus De
Boever heeft het lichaam met eerbied uit het oventjen
getrokken, en dit aan den Baron getoogd, die door
verwonderinge van couleur veranderde. Onder andere die dit lichaam bezichtigd en verwonderd
hebben, zijn ook geweest de eerweerde Heere F.
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Watteeuw, onderpastor van S t Gillis, binnen Brugge,
en Mijnheer F. Beyts, een man van in de 80 jaren,
en ervaren chirurgijn, die betuigd heeft dit eene
zake te zijn meer als natuurlijk, en overtuigende de
gewaandheid en goddeloosheid der hedendaagsche
vrijgeesten. Den 29 der zelve maand ben ik door
eenen brief verzocht geweest om deze wonderheden
te gaan zien, vermits mijne confraters Nicolaus en
Gabriel afwezig waren'. lk hebbe mij dan naar
Brugge begeven, medenemende eene schets van het
portrait van den zelven eerweerden Heere, 't welk
ik, nog in de abdije zijnde, — ik en kan niet zeggen
op vat wijze, — bekomen en altijd bewaard hadde,
en hetwelk, van in zijnen tijd, met potlood op perkament getrokken en nog wel in wezen was. Halfwege
van Meetkerke naar Brugge, hebbe ik ontmoet den
zone van den edelen Heere Baron De Croeser, den
Heere Charles De Croeser, die, mij aansprekende,
vroeg of ik niets nieuws gehoord en hadde aangaande
onze abdije; ik antwoordde dat ik ten dien einde
op weg was. Hij zeide niij voorders, dat hij die
wonderheden zelve gezien hadde, waarop ik hem
het portrait toogde, 't welk hij wel beziende, zeide
hetzelve te zijn, dit ook toogende aan Mijnheere
Thomas Van Vyve, die met hem was. Ik ben dan
gegaan te samen met den meester van de Magdaleene,
met Mijnheere van Lede en andere, naar den begraafkelder. Den zelven intredende, hebben wij
alien, nit eerbied, met ontdekten hoofde gestaan, en,
na gelezen te hebben den Salve Regina, met de
collecte de Beata en den lofzang Iste Confessor, met
de collecte de communi Abbatum, heeft de gezeide
De Boever het lichaam een weinig uit het oventjen
getrokken, alwaar ik gezien en bevonden hebbe bet
volgende
4 De doodkiste en de kleederen geheel verteerd,
maar het hoofd en aangezicht geheel en rond, met
vleesch bekleed, en beweegzaam ; de hairen in den
baard en in de kruine; de schouders en de armen,
die ik ook aangeraakt hebbe, ook bevleeschd, en zoo
zag ik geheel het lichaam, 't welk ik nochtans niet
aangeraakt en hebbe. Het kruis pectoraal, waarmede
de Prelaten naar gewoonte begraven worden, was
ook nog geheel en ongeschonden; dit was van palmen of eeken hout, omtrent eenen staanden palm
Lang, met een koperen beeld van onzen gskruisten
Zaligmaker; het lint daaraan was goed en ongeschonden. Het kusken, waarop het hoofd had gerust,
was verteerd, maar de schavelingen, die er onder
lagen, waren nog zuiver en onbedorven, en gaven
I Pater van Risseghem spreekt hier van Nicolaus De
Roover en Gabriel Cordonnier, beide meuniken van Dunen,
gestorven, de eerste, op 23 Maarte 1833, en de andere, op 13
Januarij 1822.
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eenen goeden geur, als of zij maar versch van het
hout geschaafd en hadden geweest. Dit is hetgene
ik gezien en bevonden hebbe.
4Mij is ter deter gelegentheid gezeid, dat de
edele Heere Baron de Croeser, als hij dit bezichtigde,
bekend heeft, dat dit lichaam eenen geur oaf, als
van rosmarijn. Aldus ben ik ten uitersten voldaan en
verheugd vertrokken, na den gezeiden Henricus de
Boever verzocht te hebben het oventjen wederom
toe te stoppen, met den zerk daarvooren. »
Hoc attestor : A. Van Risseghem,
Rel. B. M. V. Dun. Prses.
Lucas de Vriese, wiens lichaam, 95 jaar na zijn
overlijden, geheel en ongeschonden bevonden wierd,
zoo als blijkt nit de getuigenisse van Pater Van Risseghem, was een Iperling, en wierd gemiterd, als
47e abt van Dunen, op 17 Mei 1699. Door de geestelijkheid meermaals afgeveerdigd bij de Staten van
Vlaanderen, en vereerd met het ambt van Vicaris
Generaal van zijn order in de Oostenrijksche Nederlanden, stierf hij, na een gelukkig bestier van bij de
25 jaar, op den 1 December 1723. Daar bestaan te
Brugge vele portraiten van dien deftigen prelaat,
onder andere drie in 't Seminarie, te weten twee
groote, waarvan een in den refter der studenten, en
't ander in den grooten salon; een kleen portrait van
den zelven abt is te zien op de groote bibliotheke,
onder de volledige verzamelinge van al de abten van
Dunen. Een vierde portrait van Lucas de Vriese,
omtrent van gelijke grootte en fatsoen als dit uit den
refter van 't Seminarie, is bewaard in eene der
spreekkamers van de voormalige abdije van 's Hemelsdale, thans pensionnaat voor Joufvrouwen, onder 't bestier der Damen van 't Christelijk onderwijs.
Wat nu Pater van Risseghem betreft, den
opstelder van 't prates verbal, hij was te Eecloo
geboren, op 8 October 1757, wierd aanveerd in de
abdije van Dunen, in 't jaar 1779, geprofest in 1782,
't volgende jaar priester gewijd, en, in 1790, als
novitiemeester en president der abdije aangesteld.
Na de afschaffinge van zijn klooster en de heropeninge van de kerken, aanveerdde Pater van Risseghem prochialen dienst; hij wierd opvolgentlijk
onderpastor benaamd van Sint Gillis, te Brugge, in
4806; pastor van Meetkerke, in 1809; en eindelijk,
in 1819, pastor van 't princelijk Beggijnhof, te
Brugge, waar hij overleed, op 2 Julij 1830. R. I. P.
lk worde bericht in de Biographie des hommes
remarquables de la Flandre Occidentale, of De levens
van merkweerdige Westvlamingen, dat Pater Lucas
de Vrieze een vlaamsche dichter was en een behendig
maker van jaarschriften en woordwisselingen; eensgelijks dat er in de archivenkamer van 't groot
seminarie te Brugge een handschrift van pater Lucas
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bewaard wordt, van 430 bladen in octavo. Daar zijn
inderdaad 443 bladen in dat handschrift en 't laatste
dat pater Lucas met een petal gemerkt heeft is het
blad 431, dat hij onbeschreven gelaten heeft. Op 't
einde van zijnen boek maakte hij de tafel en onderteekende ze met een jaarschrift, misschien 't laatste
dat hij miek : Fr LUCAS DE VRIESE, PRZELATUS DE
DUNIs. Dat geeft 1722, 't jaar voor zijne dood. Vele
zijner dichten zijn gemaakt te Groeninghe; andere
onderteekend : VAN F. LVCAS DE VRIESE, PATER IN
GROENYNGHE, DESEN VYFDEN VAN IANUARY. (1692).
andere :HNC LINQVENTES BOGARDIAM X AVGVSTI,
dat is : als wij den bogaard verlieten, te Coxyde, 10
Oest 1678. Pater Lucas De Vriesens handschrift, N.
71 van de verzamelinge, is wel bewaard, allerschoonst
geschreven, dikwijls nagezien en met eigen hand
verbeterd; het behelst 1 . de Litanien van Loretto;
2 . de Litanien van Sint Bernard; 3 . de Litanien van
den Zoeten Name Jesus .. 4 . Grafschriften van Sint
Idesbaldus N . 1; 5 . Grafschriften van idem, N o 2;
6 . Geboortschriften van idem; 7 . Anagrammen van
den abt Coll, etc.; 8 . Anagrammen tegen anti-abt
Arnold Terrasse; 9 . Spiegel der ware religieusen,
met het latijn van Cornelius Mutius Delphus, dichter
Theologant en martelaar; dit is een wonder stuk om
lezen en hope het uit te geven; 10 . Adoro te, latijn
en vlaamsch; H . 0 Deus ego amo te, idem; 12° Cur
mundus militat van Jacopone, idem; 13 . Zeven liedjes, waaronder een latijnsch; 44 . Vijf opdrachten;
15 . Elf allekinderdagsche chronica; 16 . Hic ure etc.;
17 . 10 duist jaarschriften; 18 . 21 honderd jaarschriften; 19 . Dies irce, latijn en vlaamsch; 20 . Salve
regina, idem; 21 . Alma Redemptoris, id.; 22 . Pater et
Ave; 23 . t A. B. C. van de boose vrauwen, ) latijn,
fransch en vlaamsch, een lang stuk; 24 . Lauda Sion,
vlaamsch.... Dit laatste stuk en de tafel zijn van eene
flauwe hand, kleener letter, immers korts voor pater
Lucas' dood geschreven.
Velen staan geboekt, met name en toename, als
dichters, bezonderlijk sedert eenige jaren, dat het
dichters regent, of dat ze schijnen uit der g arden op
te komen, die zooveel aansprake Diet te maken en
hebben op dien schoonen titel als pater Lucas. Hij
mope chronogrammen en anagrammen gemaakt hebben, daar is kwalijker tijdverdrijf als dat, en 't was
in zijnen tijd den eesch van den Jag, maar hij
maakte en vertaalde ook dichten, en dat op eene
meesterlijke maniere, waarvan ik hope bewijs te
leveren, in mijnen aanstaanden numero; zoude ook
hopen met dit bewijs overtuigdheid te bewerken,
ware 't niet dat er nog zoo vele zijn, hier en elders,
voor Wien, om schoon te zijn, alle y moet van verre
komen, en wel bezonderlijk van Beene paters!
MAANDAG, 28. Sint Simoen en Sint Judas, apos-

tels, 45. - Constantijn verslaat Maxentius bij Roomen, en daar verschijnt hem een kruis, met : In hoc
signo vinces : in dit teeken zult gij winnen.
DIJSENDAG, 29.
WOENSDAG, 30.
DOINDERDAG, 31. Allerheiligen avond. - Luther
begint, 1571.
NOVEMBER. - Leest het 1 e jaar, bladz. 375.
VRIJDAG, 1. Allerheiligen, Leest het 4 e jaar,
bladz. 376-377.
ZATERDAG, 2. Allerzielendag. - Het volgende
krijge ik uit Veurne : d Daar bestaat te Veurne, Dixmude, Niepoort, en elders nog misschien, een oud
gebruik, dat gij moet gezien hebben om er een gedacht van te kunnen opvatten : haddet gij van den
nuchtend te Veurne geweest, Mijnheer, gij zoudt al
van ten vieren de bakkers zeuns, - ze doen dat zoo
geerne! - hooren tuiten hebben, op den tuithoorn,
om te laten weten dat de a cadetjes D gereed waren,
en dat iedereen spoedig op moest staan om wat
zieltjes te verlossen; gij zoudt de Veurnaars zien
loopen hebben achter hunne fransbroodjes, en met
smake, 'k en twijfele er niet aan, zoudt gij meègedaan hebben. Men houdt daar nog vele van te
Veurne; niet dat de menschen peizen dat zij met
veel t cadetjes D te eten inderdaad zieltjes verlossen,
maar 't is alzoo eene gelegentheid, om, zonder vele
te gebaren, hunnen buik eene zielemesse te doen.
Er ligt nogthans, mijns dunkens, daarin nog al een
schoon gedacht besloten, dat misschien wel den oorsprong is van dat gebruik, alhoewel het van weinigen
of niemand gevat en wordt. Een a cadetje D dat, op
verzoek van den kooper, uit den gloeienden oven
getrokken worth, en Jan alleen lekker is en hoed,
als het uit den oven komt, herinnert dat ons niet
eene ziele die, door de gebeden en op 't verzoek van
den mensch uit, het Vagevier verlost wordt, en blank
en blijde naar den Hemel vliegt?
Ah ! gij lacht met mij ...? 'k Zie 't van verre, per
te,legraphe!

Ook ik, bemerke, Mijnheer, dat ik mijn voornemen vergete, en te lange tusschen de d cadetjes 1
blijve haperen. 'k Zal liever van iets anders kouten.
Mijne t cadetjes » en waren van den nuchtend nog
maar met roof binnen, als ik naar Sinte Walburge
kerke trok, om den zielendienst bij te wonen. Na
de Misse en de Absolutiones defunctorum was er
processie rond de kerke : voorenop gingen de missedienders met wierookvat, spaarswaterkwispel, kruis
en kandelaars; daarop volgden de zangers en een
kerkbediende, die den Evangelieboek droeg. Van
achter kwam de priester en de diakeri, in 't zwart

gewaad. Een der zangers hief den Miserere aan.,
waarop de priesters en andere zangers antwoordden.

ROND DEN HEERD
Toen men t' enden de kerke kwam, sloeg men rechts
in, en in den noordwesthoek van de kerke hield
men stille. De kerkbediende deed den boek open,
en hield hem, Ritu Romano, zonder stapeel, v6Or
den diaken, die, vlak naar den noorden gekeerd,
het Evangelie zong van allerzielendag. Dit gedaan
zijnde, wierd, door den priester en den choor, overhands een very van den de Profundis geheel zachijes
gelezen. Als de priester het gebed gezeid had,
besproeide hij driemaal met spaarswater den zerkvloer der kerke, noordwaards vOOr hem, en hij
bewierookte hem driemaal, en dat, eensgelijks als
het besproeien, kruiswijze. Toen ging de stoet voort
naar den noordoosthoek, en van daar naar den
zuidoosthoek. In den noordoosthoek zong de diaken,
oostwaards gekeerd, het Evangelie der tweede doodenmisse uit den Missale; er wierd spaarswater geworpen, gewierookt en gebeden, gelijk in den eersten
hoer. Het zelfste had plaatse in den zuidoosthoek;
maar hier moest de diaken, zuidwaards staande,
het Evangelic zingen van de derde zielemesse uit den
Missale. Men trok dan voort naar den zuidwesthoek
der kerke. Daar gekomen, zoo keerde iedereen niet
naar den westen, maar noordwestwaard, en dat,
meen ik, uit eeerbied voor het Heilig Sacrament,
dat in den oosten van de kerke rust, en -naar welk
het niet en betaamt den rugge te keeren. Overigens
ging alles gelijk op de andere hoeken : de Diaken
zong het Evangelic der vierde overledenmisse; de
zerken wierden besproeid en bewierookt; men bad
godvruchtiglijk den De Profundis met de daarop volgende gebeden. De stoet kwam eindelijk den choor
binnen, langzaam de Miserere voortzingende, en de
priester, aan 't stapeel, zong, en dezen keer luide, de
schietgebedekens en het gebed dat na de Miserere
staat ; Van de poorten helle enz. ; daarme6 was alles
gedaan. Niemand van de menigvuldige geloovigen, die
in de zielemesse tegenwoordig geweest waren, en
volgde er de processie, omdat, peize ik, niemand
noch de dirge beteekenis noch de schoonheid van
dat gebruik en kent of en bemerkt. Het bestond
over korte Caren ook nog in Sinte Niklaais, maar 't
is daar afgeschaft geweest, en alzoo vallen alle oude
schoone gebruiken. God betere 't ! Welke ook de
oudbeid en den oorsprong zij dier kerkgewoonte,
't is loch wonder dat zij juist overeenkomt met 't
Been in Duitschland gebeurt, op allerheiligen , na den
zielendienst, waar, volgens Staudenmaier, Geist des
christenthums, 2 , Theil, Bladz. 936, het zelfste als
hier in de kerke gebeurt, op het kerkhof : al wat daar
op den Gottesacker gebeurt, geschiedt hier in Gods
huffs, maar met min vrucht misschien voor de levenden en ook voor de lijdende zielen. Leest l e jaar,
bladz. 378.
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Ik heb het gevonden, Mijnheer van Rond den
Heerd, uw Joorken van Keyschote, 't is een mensch
in levenden lijve geweest, die te Brugge dien name
gedregen heeft. In Onze Lieve Vrouwen kerke te
Brugge, in de beuke van de Kruiscapelle, voor de
trappen van den autaar, lift Joorken van Keyschotens zone begraven, mijnheer, met zijne familie
daarbij, eertijds, nu niet meer, vreeze ik, onder
eenen blauwen steen, waarop vier wapens stonden,
de vier quartieren van Rombout van Keyschote.
Daarbij stond geschreven als volgt, ik verandere de
spellinge ; Eerst, tusschen de vier quartieren of wapenschilden, Keyschote, Steenacker, Stuuls en van
der Graet
Niemant en sy
Keyschote vry.
En dan nederwaards
Begravenisse van Rombout van Keyschote, f'
Jooris, dien hij hadde bij Jo e Josine van Steenacker,
die overleed den 28 Augusti 1637. Ende van Joe
Anna Stuuls, fa Adam, wed e van Rombout voornoemd, die overleed den 14 Februarij 1641. Ende
voorts van Joe Cornelie van Keyschote, overleden
den ..... ; van Andries van Keyschote, overleden
den 31 April 1630; van Johannes-Baptiste van Keyschote, overleden den ..... , van Rombout van Keyschote, overleden den 9 Meie 1630. Al kinders van
Rombout ende Anna Stuuls voornoemd. Bidt voor
de zielen.
't Wapen van de Keyschoten is : in 't blanke veld
een reuze Goliath, geheel in de wapens, met den
kleenen David, die twee kegels of keien in der hand
heeft, waarvan hij den eenen schijnt te willen werpen.
Ingezien Zegher van Male schreef tot in 1598, zoo
kan Jooris van Keyschote, of Joorken, dan nog in
't level' geweest zijn; ik peize algelijk, Mijnheer, dat
de uitleg van Rond den Heerd, goed is en dat de
familiename Keyschote of van Keyschote een oude
lapname is geweest, die zoo veel zou beteekend hebben als Desot, Desnake, Denar, en zooveel andere
namen.
Blijve ul. dienaar,
E. SANDERS.
Uit Brugge, 25 October 1865.

KAN, KAN, CAFF2KAN
Ik heb verleden jaar mijne lezeressen wat caffe
geschonken — op bladz. 85, — dit jaar en mag ik
niet ten achteren blijven, zoo
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Kan, caffekan, wat zijt gij weerd geprezen,
En bovenal van 't vrouwgeslacht bemind !
Gij zijt het liefste en 't aangenaamste wezen,
Dat men in stad, in dorp of land bevindt.
Kan, kan, caffekan,
Gij verkwikt zoo menig man,
Kan, kan, etc.
Komt Trijns gebuurnege een behoek te bringen,
Sa, rap ! de moor moet hangen over 't vier:
't Meulentje 't draait, het water is aan 't zingen,
En seffens zijn de vrouwkens in 't plaisir.
Kan, kan, etc.
Heeft Drieskens wijf heur pakken afgesponnen,
Zij giet goed op, en haalt een koeke of drij.
Ja, 't mag er af, zij heeft het wel gewonnen,
Vrouw Drieskes schinkt, en Drieske zet hem bij.
Kan, kan, etc.
Komt Kaatjes man een baatjen af te schieten,
Heeft hij in stad nen rooverskoop gedaan,
Kaatjen 't herleeft, en het gaat op gaan gieten;
Ei! lieve kan, gij moet er weerom aan.
Kan, kan, etc.
Heeft Tante Tree niet al te wel geslapen,
Sa, noom, giet op, en schinkt een goeie tas;
Dat drijft van 't hert dat geeuwen en dat gapen,
En Tante Tree is seffeus op heur pas.
Kan, kan, etc.
.........
Maakt Mette Moeie een lang en treurig wezen,
Kwelt heur in 't hoofd wat zwijmten ofte pijn,
Kan caffekan alleen kan haar genezen,
Dat is voor 't hoofd de beste medecijn.
Kan, kan, etc.
Wordt Wantje wat van haren Cis verweten,
Of heeft hij haar te bitterlijk veracht,
Kan, caffekan doet haar het Teed vergeten,
En 't ongelijk dat haar is toegebracht.
Kan, kan, etc.
..........

Speelt nichte No zoo somtijds ova' van 't truntjen,
Heeft heur gemoedeen plooitjen dat heur smert
Geeft haar een tas met een schoon suikerkluntjen,
Schinkt zwart op wit, dat brengt de vreugd in
['t hert
Kan, kan, etc.
..........

Wie zal de deugd en al het goed verkonden,
Dat ea ffe kan doen smaken vrouwe of man ?
Gaffe verdient dat m'hem bij voile monden
Drinke ende roep' : viva de caffekan !
Kan, kan, etc.
P. GRUYS, van Moere.

OF 'T WAAR IS

D-e Bruggelingen hielden eenen Koning krijgsgevangen, die beloofde, lieten zij hem los, dat hij zou
geheel de stad Brugge, zoo groot als zij was, in platten orduin leggen. De voorstel wierd aanveerd van
't magistraat. Maar op eenen keer dat men den Koning
wandelen leidde, tot buiten de Smeepoorte, kwam
daar een biervoerder toegeschoten met eene groene
veste aan, die den Koning met zijnen bierboom ter
plekke deod sloe. De biervoerder wierd gestraft en
seders dien moeten de brugsche biervoerders ten
eeuwigen dage eene groene veste dragen.
't Is waar dat de brugsche biervoerders, op boete van wege 't ambacht, zekere wren de gevoérde
groene veste dragen moeten; de oorsprong van die
verplichtinge is erbij gefabeld, maar te Brugge alleen
kon zulk eene fabel verdicht worden, te weten van
dat y olk, die, ten minsten bij traditie, nog schijnen
te weten dat hunne voorouders Keizeren vingen, en,
gelijk te Kortrijk, met hunne goedendags, Koningen
ter aarde velden.
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Nievers als thuis en is 't leven zoo zoet,
't Vierken zoo warm in den flakkrenden heerd,
Nievers als thuis smaakt het broodje zoo goed,
Niet en is thuis mij en t' onzent och weerd.
Nievers zoo zoet en is 't leven van 't hert
Wordt thuis het bitter niet altijd geweerd,
't Heil is er grooter en lichter de smert:
Nievers zoo wel als wel thuis, rond den heerd.
L. C. F. S. Stud.

Boerinnetje van buiten,
En meug-je gij Been visch
Ba neen ik, zuster Lotje,
'k En weet niet wat dat 't is.
't Is haring, 't is paling.
't Is versche kabeljauw.
'k En meu 0cre er niet van eten
Mijn hertje is veel te flauw.
N. B. Christophel Colombo per naasten.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkers, Brugge.
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ROND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
v ERSCHIJNENDE WEKELIJKS
N° 49

TWEEDS JAAR

DAGWIJZER

3. In, voluntate, een-en-twintigste Zondag na Cinxen; 't Evangelie is van den beambte, die
lien duist :talenten kwijt gescholden was, en zijnen
medeknecht bij de kele greep over honderd deniers;
le jaar, bladz. 359. Over de weerde van den talent
is nog al breedvoerig gesproken geweest, dit jaar,
bladz. 90, en 't is wonderlijk, als men 't eene bij 't
ander houdt, Evangelische en wereldlijke geleerdheid, hoe klaar een aanschouwen men te genieten
komt van de gebruiken, zeden en geplogentheden
in Christus tijd. 't En zou op onze tijden maar een
Mires zijn of fevers een minister van ltaliaansche
finantien die zoo tot over 't hoofd in schulden zou
geraken als onze servus nequam, in het hedendaags
Evangelie, die honderd millioen ten achteren stond
bij den koning. Wie weet of het wooed minister, van
minis, minus, gelijk magister van magis, magnus, tot
ZONDAG,

2 NOVEMBER 1867

zulke hooge bediedenis niet gekomen en is door dat
alkrachtige handelen van 't geld; minister is loch eens
beduidend met servus, en maar al te dikwijls met
servus nequam. Onze nietdeugende minister ten min-

sten zat er tamelijk verre in, en 't scheen of hij, met
metaal te handelen, een metalen hert gekregen had.
Herodes, van Wien ik Zondag speak, hadde Gallileien
en Permien aan Cassius, den roomschen bevelhebber,
onderpacht, voor de jaarlijksche Somme van negenhonderd-drie-end-negentig-duist vijf-honderd franken; gij kunt peizen hoe hij derschen moest op het
arme yolk, en manners bij de kele pakken, om aan
die . somme te geraken en zijn profijt niet te derven,
immers om danszalen te bouwen en moorddadige
Venusfeesten op te rechten ! Van Pilatus, die in
JudTa meester was, en staan de rekeningen zoo
nauw niet bekend, maar Philo vertelt dat hij, om
zijne gruwzame wreedheid op het yolk, en omdat hij
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zijne vonnissen en oordeelingen aan de meestgevende
gaf, bij keizer Augustus aangeklaagd wierd, die ook
zei : redde rationem, en hem afstelde. Als Jerusalem
verdelgd was woonden te Alexandrian in Egytenland
wel honderd duist joden, onder welke er waren die
geheel den tol van Gallien en van Syrian gepacht
hadden, en die daar de ontvangers waren van 't
roomsch keizerrijk; daar staat zulk een ontvanger
bekend, die zestien duist talenten gaf voor 't gene
's jaars te vooren maar acht duist gegolden en had,
en die er nog profijt aan deed. Is 't te verwonderen
dat znlke en zulkdanige lieden weduwen en weezen
opaten, arme slaver de kale toe reaper, mans, wijfs,
kinderen en menschenbioed verkochten, ja den zone
Gods leverden voor dertig zilverlingen? Tot straffe
is de spreuke waar geworden : Eertijds waren al do
joden eenen koning onderdanig, nu is 't : al de
koningen eenen jode. Is 't te verwonderen, wederom,
dat de Joden en de Cahorsinen, of joden slachtende
woekeraars van Cahors, altemets vervolgd wierden
en vermoord in de middeleeuwen, tot zoo verre dat
het de moeite weerd geacht is geweest de heilige
Kerke die vervolgingen ten Taste to leggen ? Zij die er
nooit het minste deel in gehad en heeft, maar de
vervolgden om hunne arme ziele beschermd, en remedie gezocht tegen hunne geldgierigheid in de
Bergen van ware charitate ? — Leest dit jaar bladz.
373, en 't ander bladz. 196. — In Engeland, to Holy
Well, Sinte Winefride, maagd en martelaresee, de
Godelieve van Engeland, naar walker heilige waterbronne protestanten en katholiken om genezende
waterer gaan.
MAANDAG, 4• Sint Carolus Borrommus. 4 e jaar,
bladz. 383-84-85.
DYSENDAG, 5. Sint Zacharias en Elisabeth, ouders van Sint Jan Baptiste. — Sinte Sylvia, moeder
van Sint Gregoris, 604.
WOENSDAG, 6.
DONDERDAG, 7. Sint Willibrord, Aartsbisschop
van Utrecht en Apostel van Vriesland.
Willibrord wierd, omtrent het jaar 658, geboren in Noord-Humberland, een van de zeven koninkrijken, in welke Engeland alsdan verdeeld was.
Hij en was nog geen zeven jaren oud, wanneer zijne
ouders, die uit der mater brave en deugdzaam waren,
hem naar 't klooster zonden to Ripon, om aldaar
opgevoed en onderwezen to worden, gelijk men dais
placht te doer, zoo in de christelijke leeringe als in
de wetenschappen. Willibrord deed wonder grooten
voortgang in deugd en geleerdheid, en 't kloosterleven stond hem zoo wel aan, dat hij, nog geheel
jong zijnde, meunik wierd te Ripon. Als hij twintig
jaar oud was, gevoelde hij hem ontsteken door eene
hevige begeerte om een stranger ]even to Leiden, en

begaf hem, met oorlof van zijnen abt en van zijne
brooders, naar Ierland, bij de geleerde en heilige
manner Egbert en Wilbert, die aldaar ook gekomen
waren 0111 eerie hoogere volmaaktheid te betrachten.
Hij bracht twaalf jaar over onder hun bestier, hem
bereidende tot het verheven en inoeielijk ambt van
geloofszendeling.
Als Willibrord de priesterlijke wijdinge in den
ouderdom Jesu Christi, te water van drie-en-dertig
jaar, ontvangen hadde, zond hem Egbert, met elf
medegezellen, ook van Engeland gelijk hij, Vrieslapd
gaan bekeeren. Onze twaalf missionnarissen kwamen
daar toe in 't jaar 690, en to Utrecht, — eene sad
die de Romeinen bouwden op den never van den
Rhijn, — wierden zij zeer wel ontvangen door Pipin
van Heristal, hofmeier van Vrankrijk, die seders
korten tijd een luisterlijken zegepraal over Radbod
koning der Vriezen behaald, en eon deel van Vriesland veroverd hadde.
Pipin van Heristal zond Sint Willibrord, tot
twee maal toe, naar Roomen ; den eersten keer, om
er zijne zendinge to ontvangen van Pans Sergius 1,
en vervolgens 't heilig Evangelic aan de heidenen te
molten preken, den tweeden keer, om bisschop gewijd to zijn. Pans Sergius onthaalde Willibrord met
bijzondere liefde en eerbied, en, in weerwil van zijne
pogingen om die verhevene weerdigheid to ontgaan,
wijdde hij hem zelf Aartsbisschop der Vriezen, op
22 November 696, in de kerke van Sinte Cecilia,
Wier feestdag men alsdan vierde, hem Clemens noemende, ter eere van Sint Clemens, Wiens feestdag
's anderdags zou gevierd worden; hij gaf hem ook
het Pallium, en lies hem toe zijnen aartsbisschoppelijken stoel to vestigen waar hij het geraadzaamst
zoude oordeelen.
Na een verbli,if te Roomen, van veertien dagen
kwam Willibrord weder naar Vriesland, en vestigde
zijnen stoel te Utrecht, alwaar hij eene kathedrale
bouwde, onder den titel van Sint Salvators, en eon
capital instelde van caneuniken. Twee jaar later, in
698, stichtte hij eene abdije van 't order van Sint
Benedictus te Epternach, niet verre van Trier, heden
in 't ;root hertogdom van Luxemburg; hierin wierd
hij geholpen door de milddadigheid van Pipin en
van Irmina, abdisse van Horrea, welke, volgens 't
gemeene gevoelen, de dochter was van.Dagbert 11,
koning van Vrankrijk, en die door Willibrord op
eene miraculeuze wijze, van de paste was genezen.
Willibrord, met zijne missionnarissen, bekeerde bij duizende Vriezen, en zoo verdiende hij den
glorieuzen name van Apostel van Vriesland. Daarmee, niet te vreden, ging hij nog het waar geloove
prediken in Holland, Braband, Vlaanderen, Zeeland
en andere omliggende streken, zijne predication
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overal bevestigende met menigvuldige mirakelen.
Hij ontsliep in den Heere, op 7 November 738, in
den ouderdom van 81 jaar, en wierd begraven, volgens zijne begeerte, in de kerke der abdije van
Epternach, welke hij tot zijne dood toe bestierd hadde. Zijne heilige reliquien bleeven aldaar bewaard
tot in 1794, wanneer de paters uitgejaagd wierden
en hunne schoone abdije verwoest; sedert 1828, rus7
ten zij onder den hoogen autaar der prochiekerke
van Epternach.
Omtrent den tijd zijner tweede reize naar Roomer,
mogelijks in 'tafkomen van daar, kwam Sint Willebrord naar Brugge, i om aldaar te zien, » zegt Custis,
— in zijne jaarboeken der stad Brugge, — « de institutie ende maniere van leven der Caneuniken Regulier van den Eekhoute, als van intentie zijnde bin nen
Utrecht eene diergelijke fondatie te doen. Het is om
deze reden dat die van den Eekhoute den zelven heiligen als hunnen tweeden orderspatroon erkennen.
Alhier zijnde, heeft hij ook gepredikt en Misse gedaan in de capelle van de Heilige Maagd, alsnu
Sint Donaas, op den Burg.
Sint Willibrord en wordt niet alleenelijk in de
Nederlanden, rnaar ook in gansch de katholike wereld geeerd; men vindt zijnen name in den roomschen
martelaarsboek. Allen jare wordt zijn feestdag, op
den 7 November, in het bisdom van Brugge gevierd.
Hij is patroon van achttien kerken van Belgenland,
en namentlijk van Middelkerke en Wulpen, in Westvlaanderen.
Dat Sint Willibrord patroon zij te Wulpen, en
is niet te verwonderen; immers, volgens eene aloude
overleveringe, zou hij daar tamelijk lange verbleven
hebben, tijdens zijne komste nit Engeland, in 't jaar
690. Hoort wat Pauwel Heinderycx hierover schrijft,
in zijne Jaerboecken van Veurne ende Veurnambacht
Nemende zijnen weg Tangs de streken van de
zee, ende passerende door de prochie van Wulpen,
heeft Sint Willibrord die plaatse zeer bebouwd gevonden van visschers, kooplieden ende ander yolk,
die hun ter zee waren generende, ter oorzake van
eene zeeader die tot daar kwam, ende die bekwaam
was oni schepen in de zee te dragon, welke plaatse
is eene van de oudste prochien van het bloote; ende
heeft het y olk van daar nog zeer rauw gevonden,
mitsgaders gepredikt met grooten toeloop van yolk,
uit al de naburige prochien ende dorpen. Ongetwijfeld dat hij daar lange gebleven is, om 't yolk te
bekeeren.
In zeer korten tijd deden de inwoonders grooten voortgang in de christelijke religie: daarom, nademaal die van de zelve prochie hem gekozen hebben voor den patroon hunner kerke, wiens feestdag
zij zeer solemneellijk hover alle andere heiligdagen
D
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jaarlijks vieren, bezonderlijk sedert dat zij een deel
van zijne reliquien verkregen hebben, die aldaar
grootelijks vereerd worden.
« Men ziet op de verte van een musquetschote,
zuidwest van de kerke, een put, genoemd Sint Willibrords putteken, alwaar een capelleken neffens gemaakt is, ter eere van den zelven heilige. Jaarlijks
gaat er eene processie, in de Cinxendagen, tot den
put, en het water ervan wordt gewijd door den pastor
het wordt gedronken jegens de kortsen, poste en andere kwalen, waardoor vele menschen miraculenzelijk geholpen zijn geweest. Men weet den oorsprong
niet van dozen put, iioch de redenen waarom hij jaarlijks gewijd wordt: de pastors hebben altijd bevonden
dat hunlieden voorzaten de gewoonte hadden van
't zelve te doen, ende hebben dit gebruik nagevolgd.
Het is te gelooven dat die put sedert onheugelijke
tijden niet en zoude gehouden geweest hebben in
zoo groote eere, en hadde Sint Willibrord, aldaar
zijnde, bij hem of door zijn water niet eenige mirakelen gedaan. Door de langdurigheid van tijd, en kent
men niet vat mirakelen Sint Willibrord te Wulpen
gedaan heeft, men houdt nogtans voor zeker dat er
onder andere eenig dusdanig zal gebeurd zijn, als
degene die de heilige man op verscheidene plaatsen,
op zijner bode, verkreeg.
Men vindt in Sint Willibrords leven, dat, toen
hij predikende was in Holland, Vriesland en andere
provincien, de zee bij groote stroomen op de landen
zoodanig overliep, dat menige menschen, die hem
volgden om zijne predication te hooren, geen versch
water en vonden om te drinken,ende dat Sint Willibrord, na den almogenden God gebeden te hebben,
heeft doen graven eenen put, op 't land dat van 't zeewater overloopen was geweest, ende, na over den put
zijnen zegen gegeven te hebben, dat hij vol zoet water
gekomen is. Fen zulkdanig mirakel is gebeurd op de
prochie van Heiloo, bij Alkmar, in Holland ende in
andere plaatsen van Vriesland. Alhoewel dat de inwoonders van die landen jegeiiwoordig geuzen zijn,
nogtans worden de putter, waar men zegt zulke
wonderer gebeurd te wezen, nog altijd in groote
eerbiedinge gehouden. Het is te gelooven dat Sint
Willebrord, te Wulpen zijnde, de zee aldaar ook
door stroom overvloeide, welke plaatse alsdan daaraan zeer onderworpen was, doordien dat de zee zeer
slecht afgedijkt was, want men in die dagen het gebruik van sluizen nog niet en hadde, ende dat hij
aldaar ook zijnen zegen gegeven heeft over den put,
dies men t' zijner gedachtenisse Bert, omdat hij aldaar zoude gedaan hebben een diergelijk mirakel.
Een der geleerdste schrijvers van Holland,
doctor Alberdingk Thym, heeft onlangs, te weten in
1861, 't leven uitgegeven van Sint Willebrord, onder
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den titel van H. Willebrordus, Apostel der Nederlanden. Dit schoon werk, gedrukt te Leuven, bij C. J.
Fonteyn, en dat hij den schrijver dozes heeft believen
ten geschenke of te zenden, en kan ik mijne lezers
niet genoeg aanbevelen.
Sint Willibrord staat nog vermaard bij die onkundigen die spotter met religie en al dat religie
aangaat. Immers, te Epternach, in 't Luxemburgsche,
vier wren van Trier, wordt nog jaarlijks, op den
derden Cinxendag, de processie gevierd « von den
springenden Heiligen,» zoo men zegt, op zijn duitsch;
daar hebben de schrijvers van de Dictionnaire encyclopedique met gespot, en die Dictionnaire is 't magazijn van al de oude en nieuwe Godsbespotters, zoo
men weet : 'k zal u zeggen wat er van Sint Willibrords springenden Heiligen te weten is.
Eerst ende vooral dan, de beweginge des Iichaams, zoo wel als het gelaat des wezens, het
gaan, het staan, al dat do mensch uitwendig doet of
laat is uitdruk van zijn inwendig gemoed. Als de
ruwe americanen hunne gebeden zingen, — en zij
zingen ze meest altijd, — dan bewegen zij hunne
leden volgens de mate van hunnen zang, zij gaan, zij
staan, zij loopen, zij draaien, zij dansen, in een
woord : de kunstmatige dans is de harmonie, het
samenslaan der lichaamsbewegingen met de mate
en den ruk des zingers. Daarbij komt het dat, bij
de grieken, zang en dans alle twee choros hieten, of
orchos en orchestra, dat maar het omgekeerde choros
en is. Het wordt hedendaags aanzien als eene kunstenaars machtigheid, van te kunnen zingen en roerloos blijven staan, terwij1 hij zingt, zoodanig zijn
orchos en choros, zang en dans, van natuurswege
aan malkaar verbonden. De godvruchtige aandoeningen, die 't gebed vergezellen, worden ook, zelfs bij
toelatinge der heilige Kerke, door zang en gang, of
processie, uitgedrukt ; op 't grieksch theater, als men
zone men gong, en de choros maakte op de planken,
order geleide van den choregos, dat is den dans- of
zangmeester, strophen en antistrophen, keer en wederkeer ; zekere priesters of gebedgeleiders hieten
bij de latinen saliii, de dansers, en de opperpriester
prcesul, dat voordanser beteekent; 't en moet dan
niemand verwonderen, ingezien die oude noodzakelijkheid van geheel het lichaam, in hevige gemoeds
ontsteltenissen van blijdschap. droefheid, gebed,
lofzang, ook deel te geven, dat er in Spanjen, nu nog
meer als bier, in zekere processien plechtmatige dansbewegingen ontmoet worden; jonge Spanjaarden,
namelijk zingen en dansen in de processien voor het
heilig Sacrament, knielen alien te samen eere biedeed neder, buigen met schoone en aangename lijfsbeweginge, staan op met mater, en draaien dansbewegend voort, om nogmaals weêr te keeren en van

mete te gaan. Dit ware al genoeg om te verstaan hoe
er te Epternach eene processie gehouden kan worden,
waarin de lieden waarlijk dansend en godvruchtige
gebeden zingend vooruitgaan.
Maar daar valt nog meer te zeggen.
In 't jaar 1373, zegt Despaers, in 't beginsele
van der maand van sporkele, vroos 't zoo afgrijzelijk
zeere, dat de takken van de boomer spleeten, daar
terstond zulk eene overvloedigheid van water na
volgde, dat er 't land groote schade bij iced. Doze
zaken en waren zoo vullijk riot gepasseerd ofte daar
kwam eene soorte van volke, bij grooten troppen,
van vijftig of 't zestig te gadere, ende daar boveri,
van tusschen. den Rhijn ende der Mase, nederwaard,
die men dansers hiet, omme dieswille dat zij continuelelijk hubbelden, dansten ende luidskeels zongen,
als of 't dulle ofte verwoede lieden geweest hadden;
maar hoe hunne razernije een ende narn en hebbe
ik nog nieuwers bevonden.
't Gene Despaars nog nieuwers bevonden en had
zijn ander° na hem te weten gekomen, ook dat de
dansers Beene g dulle verwoede, » maar zieke lieden
waren is nu bekend; hun ziekte heet de chorea of de
dansziekte, waarmede nog onlangs, ter wete van
eenieder, een gewezen dienstknecht in Brugge aancredaan was. Tege
0n de chorea en weten de docteurs
geenen zekeren middel, en die de chorea heeft is
waarlijk compassie weerdig. Wat moet het geweest
zijn in 1374, en verschilligejaren Lang, als geheele gewesten in Braband en in Duitschland met die schrikkelijke plage besmet waren; men wist dan nog min
docteursremedien als nu, maar eene bovennatuurlijk
en natuurlijk sterke medecine was bekend en meer gebruikt als heden, te weten 't gebed. Men za p; bij heele
hoopen wankelende, hubbbelende en subbelende
mannen, vrouwen, kinders en grijzaards, klagend
en weenend, roepend en huilend naar Sint Wijts bij
Augsborg krasselen, waarvan de name komt van
Sint Wijtendans, of dance S. Gui; naar Sint Jans
gingen er, bij Kilburg, waardoor men nog Sint Jans
ziekte pleegt te zeggen; ook naar Sint Willebrords was
de vaart, in Epternach, waar ontelbare danszieken,
op eene onuitlegbare maniere, genezen en verlost
wierden. Spot nu die wilt met de godvruchtige
dankbaarheid van bij de zes honderd dorpen en
stedekens omtrent Epternach, die jaarlijks naar Sint
Willibrords graf ter beèvaart gaan en hunne lastige
penitentie God opofferen, om van den wederkeer
dier schrikkelijke ziekte verlost te blijven. Zij gaan
bij dorpen; de mannen al den eenen, de vrouwen
al den anderen kart van den weg; voor ieder dorp
gaan er speellieden, eenen deun spelende die de
Epternachsche processie eigen is; men zingt gebeden
op de mate van den bedendans of bedenloop, die
b
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bestaat in twee of drie stappen rechts en dan twee
of drie stappen slinks te doen, zoodat de lange reize
daardoor wel twee tot drie maal lamer en lastiger
wordt als zij anderszins wezen zou. Aldus vaart de
roerende en ruisschende schare voort, ingehaald
van de geestelijkheid, de prochiekerke te Epternach
binnen, en rond den hoogen autaar, waarop zij eene
offerande laten t dan, zonder hunne vaart te staken,
wemelt de biddende tocht ter kerken uit, en blijft
eindelijk stille rusten rond het kruis op het kerkhof.
De terugkeer geschiedt op gelijker wijze, uitgenomen
dat men den roozenkrans bidt, zonder zingen.
De lieden van Epternach en daar omtrent, staan
die godvruchtige bedevaart Tangs wegen en straten
of te zien, zij houden hun gereed om kinders, grijzaards, of vrouwen, die 't niet meer houden en kunnen van vermoeidheid, op te nemen en te verzorgen,
en zoodanig is het meèlijden en de godvruchtigheid
die door dit schouwtooneel verwekt wordt, dat zulke
lieden zelve, die om te spotten gekomen waren, zoo
ze niet met en springen met den hoop, Loch me6weenen en christelijk meègevoelig worden. In 1777
hadde J. H. von Hontheim, een nieuwsgezinde suflragaanbisschop van Trier, Wiens boek paus Clemens
XIII op den den index deed zetten, de Epternachsche
processie afgeschaft; in 1786, 10 Mei, gaf keizer
Joseph II zijn decreet, waarbij bijkans alle processien
in de Nederlanden verboden wierden en onderbleeven, tot nabij 's keizers dood, als hij berouw
kreeg en herriep; toen ging Sint Willebrords processie weir Haar Epternach; van den 13 Augusti
1794 tot 1802, binst den beloken tijd, onderbleef ze
door de tyrannie van de franschen, maar met den
goeden tijd kwam ze weir uit, en ze duurt nog, zoo
nogtans dat koning Willem I van Holland een keer
of twee een schadron soldaten zond om ze met geweld te dempen : Willem zelve wierd gedempt, in
4830, en dat zelfste jaar bestond de beègang uit vijf
duist lieden, in 1844 waren er 9540,:en twee jaar
nadien 8750.
Men verbeeldt Sint Willibrord als aartsbisschop:
boek in de slinkere hand, en zijnen kruisstaf in de
sponne of het boderngat van eene wijntonne stekende,
omdat hij dikwijIs zijne medezendelingen den wijn
bij mirakel vermenigvuldigd heeft.
VRYDAG,

8.

ZATERDAG, 9.

Sint Theodorus, soldaat en martelaar 303. — Laatste dag van de octave van de
overledenen. Een van deze dagen doet Zijne Heiligheid in de Jusu-kerke te Roomen eenen solemnelen
lijkdienst doen, tot lavenisse der zielen der gesneuvelde pauselijke soldaten.
Requiescant in pace! Amen !

JESUS CUM MARIA SIT NOBIS IN VIA

Als Colombo, de zwervende duive, de torren
zijner vaderstad ontvlogen en verlaten had, zoo
kwam hij rusten in de arke der heilige Kerke, in het
vreedzame Franciscaner klooster van 't meermaals
genaamde La Rabida, order de bescherminge van
eenen meunik, dien ik u eensgelijks alree genoemd
hebbe, en die de ligginge van zijn klooster te bate
Ham om, met zijne gedachten, de donkere zee te
peilen en de diepe verten buiten de Welke niemaud
ooit gevaren en hadde te overschrijden. g Zouden
de heidensche fabels waarheid zijn ! » vroeg hij zijn
eigen zelven, met zijnen vinger op de heilige schrifture
en zijn ooge over de blauwende diepten de oceaans,
t zou de wereld eene schapenvacht gelijken, die
zwemt in eenen ronden kom, over den boord van
den Welker duisternis, monsteren zijn, en geene
menschen gelijk alhier? Zou het geen waar zijn, in
tegendeel, dat de wereld, orbis terrarum, een bal is
of eene bolronde kogel, waarin water en land, rotse
en zee malkaar in evenwicht houden ? En zoudt gij,
groote zonne daar, gij, ooge Gods, in andere streken,
waar geen schepen en varen, geene menschen beschouwen, Adamskinderen gelijk wij, onafgewasschen van de erflijke smette en onbewust dat ooit
een Zaligmaker voor hun gestorven is? Dusdanig
mochten zijne gedachten zijn, en dusdanig waren
ze, in der daad, als Colombo, met de ingave Gods
bezield in de plaatse van bezeten te zijn van den
booze, bij pater Marchena toeviel, als een arme
bedelaar, en van hem, in Gods name, geherbergd
wierd. Niet lange en kan 't geduurd hebben eer die
twee geesten, die twee laaiende vlammen zullen in
malkaar geslagen hebben, en het stralende Licht
geworden zijn dat op de hoogten van La Rabida de
mare tenebrosum ging verlichten en de nieuwe wereld
doen ontdekken ; niet lange eer Colombo en Marchena,
de bedelaar en de monik, geboren vrienden na den
lichame, ook vrienden zullen geworden zijn na den
geest, en ontdekt hebben hoe na verwant zij waren
van geleerdheid en van studien, van gedachten, van
ingevinge en van_dat brandend vier, dat, bij zulke
lieden als Colombo en Marchena, onnoembaar is.
Ze studeerden en ze Baden te samen, de schrifture
was hun voedsel en de lofzangen Gods hun dagelijksche asemtocht. De boeken die Colombo te La Rabida
doorlezen of geschreven heeft bestaan nog, en zijn
bevend handschrift mad men aanschouwen en lezen,
dock uit eerbied niet naschrijven, in de Bibliotheea
Colombina, die zijn zoon naderhand, de godvruchtige
en geleerde Ferdinand Colombo, kwam te stichten,
te Sevilja, op den Gouad-al-quiver, nabij de kathedrale. Daar vindt men die wonderlijke woorden van
D
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Seneca, den spaanschen dichter, geheel en gansch
van Colombo's hand uitgeschreven, en die zeker zijn
hert hebben doen trillen als hij ze gevonden heeft;
zij luiden aldus
Venient minis scecula seris
Quibusoceanus vincula rerum
Laxet, et ingens pateat tellus
Tethysque novos detegat orbes,
Nec sit telluris ultima Thule.

Dat is : bij later dagen zullen er tijden komen dat
de oceaan zijn schoot zal open doen, die alle y behelst,
en dan zal het groote land te voorschijn komen en
op de zee zal men nieuwe werelddeelen ontdekken,
zoodanig dat de noorwegers de uiterste van de volkeren niet meer en zullen zijn.

Pater Juan Perez de Marchena hadde alre0
verschillige geleeerden vergaderd en was in onderhandeling met hun, over de mogelijklieid van het
bestaan eener andere wereld en eener westerlijke
doorvaart naar Indien, waarheen men tot nu toe
placht tangs de roode zee te geraken, als Colombo
te Palos toekwam; daar waren de geneesheer Garcia
Fernandez, Martin Alonzo Pinzon de twee bezondersten, bij Welke geleerden Colombo ook toegelaten
wierd en ter grooter verwonderinge en blijdschap
van alle drie het gedacht van geheel zijn leven uiteen
deed. Dit gedacht van eene nieuwe wereld te ontdekken, van op die nieuwe wereld schatten te veroveren,
van met die schatten, Tangs eenen nieuwen weg, op
Jerusalem of te komen en het eene andere maal te
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veroveren, was zoo diep ingeworteld bij Colombo, en
steunde op zulk eene vaste overtuiginge, dat het hem
Beene moeite en koste zijne drie nieuwe en allereerste
kunstvrienden tot hulpe en bijstand te bewegen, om
uit te voeren 't gene hij peisde dat het zijn roep en
zijne goddelijke bestemminge was.
Maar, eer ik verder vertelle moet gij weten dat
Bartolomeo Colombo, terwijl zijn broeder Christophel neerstig aan 't bidden en aan 't studeren was,
in 't klooster van La Rabida, te Palos, op zijn aanstuwen, eene reize ondernomen had naar Engeland,
om te weten of koning Eduard de zevenste niet

verstandiger en gereeder en zou geweest zijn als het
senaat van Genoa en den koning van Portugal, en
of hij misschien Colombo geen schepen en manschap
en zou verleend hebben om de wereldreize te ondernemen. Bartolomeo wierd ongelukkiglijk door zeeroovers onderschept, en vier jaar lang in slavernije
gehouden, de woorden nogtans en de geest zijns
broeders werkten zoo krachtig in hem, dat, na vier
jaren wachtens, ontsnapte en niet weër naar
Genoa of naar Spanjen, maar recht naar Engeland
voer, en daar toekwam, in zulken ellendigen staat,
slachtende zijnen broeder, dat er geen denken aan
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en was voor hem om bij den koning te geraken.
Wat deed hij? Hij viel aan 't werk, miek land- en
zeekaarten, en, met het arme geld dat daarvan
kwam, kocht hij, benevens zijne dagelijksche leefte,
de noodige kleederen om niet als een bedelaar buiten
gezet te worden. Hij kwam dan zekeren da y; met
eene van zijne beste land- en zeekaarten voor den
koning, die zoo ingenomen wierd door de gedachten
die Bartolomeo uiteen deed dat hij hem belastte zijnen
broeder ten spoedigsten te gaan halen.
Hoe het nu Z31.1 gelegen zijn met de nieuwe en
de oude wereld, hadde Bartolomeo in tijden gekomen
en ware zijn broeder afgezeild op engelsche schepen,
in de plaatse van op spaanscbe, dat is God alleen
bekend; 't is genoeg en zoovele, als Bartolomeo, na
bijkans vijfjaar afwezigheid, weer in Spanjen kwam,
dat zijn broeder vertrokken en de nieuwe wereld al
ontdekt was; zoo speet het de Engelschen dat ze
seder t dien alles uitgezocht hebben en nog uitzoeken
om te bewijzen dat zijlieden, eer als Colombo, het
vaste land van America ontdekten. Van in 4496
zond Hendrik VII, koning van Engeland, Jan Cabot,
eenen venetiaanschen koopman, met eene engelsche
vlote, !wigs den weg dien Colombo eerst bevaren
had, en als die Jan Cabot land beware wierd zoo
hiet hij het Prima vista, het eerste gezicht; en na
hem maakte Sebastiaan Cabot nog grootere ontdekkingen voor de Engelschen, en allengskens kwam
het bij Spanjaards, Engelschen, Franschen in de
mode van te houden staan dat het gemakkelijk was
America te vinden. 'k Geloove 't wel, gemakkelijk,
als Colombo, spijts al dat er was en ten koste van al
dat hij had, hij alleene nooit twijfelend, dien weg en
de nieuwe wereld gevonden had, dan was 't gemakkelijk : toen vroegen zelfs de kleerlappers, schreef
Colombo zelve, agora fasts los sastras supplican por
descubrir, om te mogen nieuwe landen gaan ontdekken, en, men heeft Christophel Colombo eene keizerKarelsche en betere antwoorde toegeschreven, die
voor eeuwig den mond zal stoppen, aan deze die
alles voor gemakkelijk uitgeven, namelijk als 't gevonden en gedaan is.
Christophel Colombo, zoo luidt het vertelsel,
na zijne terugkomste uit America, stadhouder des
konings en groot admiraal van Spanjen genaamd
zijnde, was aan tafel bij een deel Spanjaarden, en,
na den eten, zoo dat gaat, wierd er op allerhande
wijze gelachen, eli al menig schamper woord gelost,
onder andere op Colombo : « Dat de nieuwe wereld
ontdekt hebben geen dingen en was om juist zoo
groot gerucht van te waken ! Varen en America tegen
komen, elk van de tafelgasten, om zeggens, hadde
dat kunnen doen ! • Een ei doen over ende op tafel
staan is ook een gemakkelijk dingen om doen, zei
$
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Colombo, eene schotel met Biers bijtrekkende, die
voor hem stond, i maar doet het een keer, zoo gij
kunt, gijlieden die ook wel • oudt America ontdekt
hebben ! D g Een ei over ende zetten, en niet vasthouden, dat en kan niemand ! D zeiden ze eenpariglijk,
maar, daar waren er algelijk die seffens hand aan 't
werk staken en vruchteloos op alle wijzen de kunste
beproefden. • Ziet-ge, Mijnheeren, dat kan ik ! D zei
Colombo, en klop ! zoo rap als de wind, cer hij ooit
gedaan had met zeggen, stond er een ei recht over
ende op de tafel, met het onderste ende wat ingebotst,
zoo dat het gemakkelijk staande bleef. Ja maar !
alzoo is 't gemakkelijk ! D was de uitroep van elkeen.
• Hewel ! D zei Colombo, waarom en hebt gij dat
juist niet een tijdeken eer gepeisd, indien 't zoo gemakkelijk was? En de waanwijsheid van Colombo's
tafelgasten, die tamelijk verbaasde gezichten trokken,
was daarm6e t'enden.
De vermaarde engelsche schilder Hogarth, die
uitmuntte in het schilderen van gelaatstrekken, heeft
daar eene teekeninge van gemaakt, die nog bestaat,
en waarvan ik eenen afdruk levere in dezen numero.
Rechts zit een hooveerdig oud manneken, dat met
verachting de kunste beproeft en uitnemenden spijt
toot van gevangen te zijn; slinks zit eene jonkheid,
die rechtzinnig meende te zullen kunnen gelukken,
en die blij is van eene lesse geleerd te hebben; peist
hij : . Dat kan ik nu ook ! D neffens Colombo, rechts,
met zijne mutse aan, is een die het den grooten man
jeunt en welwillend toelacht omdat hij zoo schrander
is; slinks zit een goeie bloed, die in zijn verstand
geslegen is, en nauwelijks kan terug komen van
verbaasdheid ; bachten Colombo, dat hij hem niet en ziet, staat er een in zijne vuist te lachen, dat het
Ben's deugd doet om zien : c Ah ! die capoen ! •
zegt hij, • daar heeft hij hem vast, den ouden weetal, die altijd wijzer wil zijn als een ander : wat gaat
hij nu zeggen? D Den paling schijnt Hogarth in de
schotel geleid te hebben tot een bewijs dat de kronkelende vormen de schoonste zijn, en Picard, aan
alle andere zaken onverschillig, zou geern weten hoe
die paling smaakt.
Maar ik zou wel den wagen voor het peerd
spannen en de terugkomste van Colombo voor zijne
afreize vertellen, zoo, ten naasten keer gaan wij hem
in zee steken. Jesus cum Maria sit nobis in via!
i
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Gelukkig die de oogen Bens vriendes nimmer
te sluiten had, gelukkig Wiens stappen het ziellooze
lichaam Bens broeders ter laatste woning niet moesten
aeleiden !
Zoo spreekt de stem der vriendschap, de stem

392

ROND DEN HEERD

des herten ! En de mensch scheurt zijne kleederen,
overdekt zijn hoofd met het fibers en den assche der
en hij weent.
rouw,
En, als die tranen hem gejond zijn, als hij
zijn overstelpt gemoed en zijn benepen herte verluchten mag en met den tranenvloed zijner droefheid
doorweeken, dan roept hij uit in de bitterheid
zijner ziel
Ongelukkig die de oogen eens vriendes te sluiten
had, ongelukkig wiens stappen het ziellooze lichaam
eens broeders ter laatste woning moesten geleiden !
Wij ook hebben op een graf geweend. Wij
ook hebben onze stappen ter laatste wereldsche
reize van een broeder geleend. Maar, christene
vrienden, die onze liefde als een uitvloeisel, een
enkele droppel nit den oneindigen Oceaan der goddelijke liefde beschouwen, als een edel zaad dat
welhaast, door eene hemelsche zonne beschenen,
ten velde der eeuwige lente moet opschieten, hooger
verheffen wij onze blikken en ons hert; wij scheuren
onze kleederen, ja! wij begieten onze hoofden met
den assche der rouw en omhullen ons met het
kleedsel der tranen, — maar wij zingen bet lied
des darks en der vreugde bij het helmen van den
weeklank, en roepen uit
Gelukkig de treurboom die 't graf overschaduwt,
gelukkig de bladeren die over den groenenden
heuvel eons dooden mogen spelen ..... want zij de
bloeiende bloemen ontmoeten op de tombe gestrooid,
want zij den dauwdrop in den bloemenkelk, den
dauwdrop des levens en der hoop voor. het brander
der zonne beschutten, want zij hun bewusteloos
klagende lied bij de vreugdige toner van den
onachtzamen vogel te voegen hebben, die, rustend
op de proof der Dood, in blijde hymnen zijn levensgenieten verkondigt.
Gelukkig de tranen der rouwe ! gelukki e, de
regen die eene dorstende en vermoeide aarde mag
verfrisschen en verjongen, — verjongen in hare
schoonheid, in hare vruchten, hare hoop en de
krachten haars levers!
0! betreur niet den grond door dien regen
overspoeld ! vloeke uwe onbedenkende ziele niet
dien stortvloed die de gewassen der aarde, de stengels der bloemen verbrijzelt! vloeke zij niet dien
nliksern uit de wolken die den boom heeft ontbladerd
en zijne takken ontscheurd!
Donderde en bliksemde 't niet op- den top van
den Kruisberg, en gooide de zeisen der overwonnen
Dood de duisternis op aarde niet en den schrik in
den hemel? Deed op Golgotha de prikkel der Dood
die welle niet ontspringen, die immer borrelende
welle die opschiet naar de velden der rust en des
zegepraals?

Weest gezegend, weenende Cypressen, weest
gezegend, strenge dock nooit verstootende altijd
groene en biddende plaatse der tombe!
Gezegend, kransen der hoop, beelden van hemelsch genieten en eindelooze klaarheid, bloemen
rond de grafstee gevlochten! Ontvangt mijne groete,
kwelende wiegelied der vogels, tranende zangen van
heil en vertroosting, van verlichting en balsem!
Ontvangt mijne erkentelijke groete !
Twijfelende herten mogen treuren, de eenzaamheid mope weeke zielen bezwaren en die in knagend
lijden en w-anhoop verteeren; wij, manner, christenon, o! laten wij lofzangen zingen aan den Heere
des levens in der dood, aan den schenker van troost
in de pijne !
Schreit! maar laat uw tranen zooveel gebeden,
zooveel gesprekken zijn, met het voorwerp uwer
liefde, o gij die den schijn van eenzaamheid uwe
stappen achterna sleept!
Schreit! maar schreit gelijk weleer, met de oog
in de ooge uws vriendes, uws broeders, toen stille
ontroering van hert in hert overstroomde. Schreit
vreugdetranen .... want hetgeen gij zoo dikwijls
uwen broeder vergeefs to verstaan gaaft, nu ziet hij
het in den klaren Spiegel van Gods liefde; nu geniet
hij die immer ontwellende bronne der hemelsche
laving en drinkt uit den grondeloozen stroom .van
eeuwig genot, van eeuwige liefde !
Schreit, en laat uw herte treuren, o gij die de
helft van dit hert hebt verloren ! Het lijden verheft
ten hemel. Omhoog dan, omhoog! daar, in den
schoot der Godheid, aan de voeten des eeuwigen
dien uw ziele beweent.
Vaders, vindt gij hem
En dan, als uw hert met de tranen der droefheid gelaafd is, als uw getrooste ziel het laatste
vaarwel op de wereld gezucht heeft, en gij biddend
den grond hebt gekust die met zijne beenderen zich
vermengen moet; als gij den zegen uwer bevende
harden en lippen hebt laten ontvallen en 't kruise
van Geloof, Hoop en Liefde op zijne grafzode geplant
hebt, dan : terug in . het 'even! terug in het
strijdperk der alleenheid, steunende op uwen schild
der Godbetrachtende sterkte !
Moest de Godmensch niet ten grave dalen om
ten derden dale te verrijzen? Moet het zaad zijne
windselen nietverliezen ter plaatse waar het opschiet
in 't leven?
Neer, niet ongelukkig die de oogen eens vriendes to sluiten had! niet ongelukkig Wiens stappen
het ziellooze lichaam eens broeders ter laatste woning moesten geleiden
E. V. 0.

Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Beek- en Steendrukkers, Brugge.
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EEN LEER— EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
v ERSCHIJNENDE WEKELIJKS
No 50

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, 10.

Si iniquitates, twee-en-twintigste

Zondag na Cinxen. 't Evangelie, van den censpenning of de censmunte, staat l e jaar bladz. 367.
Kenseo of cense°, in 't latijn en in 't grieksch, wil
zeggen den optel doen, waarschijnelijk met een kentron of centrum, dat is een steker, een stylet, de lieden aanstekken of aanstippen, zoo wij zeggen, om te
weten hoeveel steken, gevolgentlijk hoeveel opgetelde
lieden er zijn; censum dare ccesari is dan letterlijk
Caesar den stele betalen, de optellinge, den hoofdtol
te geven. Van dat oud woord censeo hebben wij cens
en cijns gemaakt, met veel andere woorden. De cens,
of 't gene elk voor zijn eigen persoon den keizer gold
bij de joden, in Christus tijd, blijkt hier dat het een
denier was, of heel nabij lien frank; het blijkt eensgelijks dat men geslagen geld of munte gebruikte in
PalTstina, en daar worden in cabinetten geldstukken

9 NOVEMBER 1867

bewaard die zekerlijk het zelfste beeld dragen en 't
zelfste opschrift dat Christus onder zijne gebenedide
oogen gehad heeft wanneer hij zei : • Geeft Caesar dat
Caesar en God dat God toekomt. o Daar zijn er van
soorten : op sommigen staat al den eenen kant
de keizer gekroond, met TIB. KAICAR, of TIBERIOY
KAICAROC, dat is, in 't grieksch: Van keizer Tiberius;
men ziet daaruit dat de Romeinen van dien tijd,
even als de vlamingen van den onzen, hunne eigene
tale op hunne munte niet en gebruikten. Al den anderen kant staat de date, de name Judaia en 't beeld
van 't joodsche land, te weten een palmtak of een
drietruisch koornairen.
Men verstaat van 's zelfs dat er eertijds Been
munte gebruikt en wierd, maar dat men de eerie
koopware tegen de andere verwisselde of mangelde,
zoo de jongens nog doen. Men moet al lift bevonden
hebben dat die maniere van handelen niet voldoende

394

ROND DEN HEERD

en was; hoe gedaan, bijvoorbeeld, genomen dat ik
een schaap hadde en een paar kousen wilde koopen :
mijn schaap kan vijftig paar kousen weerd zijn, die
ik niet noodig en hebbe, en een paar kousen is een
vijftigste deel van mijn schaap weerd, die ik niet
deelen en kan zonder de weerde van 't gene mij
overblijven zal grootelijks te minderen. De lieden
hebben dan al spoedig eene tusschenware moeten
vinden, die gemakkelijk deelbaar, verdraagbaar en
bewaarbaar was, en ze hebben, na veel tasten, gevonden dat het goud en het zilver daartoe dienen kon.
Zegge na Lange tasten, want nu nog betaalt men op
Terre-neuve met stokvisch, geen stokslagen, w. t. v.;
benoorden America met pelterije ; bij de wilde Africanen met zeevantjes; in Virginia eertijds met tabak;
en in Mexico vroeger met Cacaoboonen, — dit jaar,
bladz. 181. — Zeevantjes, tabak, etc., zijn dus in
die streken het geld, en daarmeè wordt er gegolden,
zoo de Westvlamingen nog zeggen, of betaald. Maar
geld en munte is twee. De Chinesen hedendaags hebben zilvergeld, maar hoegenaamd geen munte; ze
wegen u den prijs uwer waren of in gezuiverd zilver,
en, als gij niet wel op en let, ze stroppen u schrikkelijk. Abraham en de aartsvaders betaalden ook
alzoo, in hunnen tijd, bij ponden en bij oncen zilvers
of gouds, en 't kleen geld deed men bij de groote
sommen onder de gedaante van goud- en zilveren
stof, in kleene beurzekes, die men kan nageteekend
zien staan op de oude grafmuren van Egyptenland.
Maar hoe betaalden de Vlamingen?
Over onds en wisten zij noch van munte, noch
van ponden, ze hadden nogtans geld, en gouden geld
bovendien, en, moest gij eenen rijken Vlaming van
in de oudste tijden, dat is eenen Saxer, aanschouwen, gij zaagt hem met menigvuldige toortels dik
gouddraad, bij wijze van ringen, zesse zeven keers
rond zijne vingers, ja aan zijnen arm, en om zijnen
hals; en, vi gil er te betalen, een oordtje, dat is een
endeke, een tuitie van dien gouddraad wierd omgeplooid en afgeknipt of afgebeten; zoodanig dat er
dan waarlijk en wezentlijk, altemets « oordtjes in
tween gebeten D wierden uit gierigheid of anderszins,
en dat de geldrijkdom moest bestaan uit ringen of
banden en oorden. Gij weet dat men nu nog van oorden spreekt, bijvoorbeeld
Woorden
En zijn geen oorden.
En dat te laude d oordten D enden' stroo zijn dat op
zijne langde niet meer en is, of bondels zulke enden.
Men heeft in den tijd bevonden dat het gemak van
vervalschen te groot was, en dat men een teeken
van doen had waaraan men: erkennen kon dat het
goud en het zilver onvervalscht en waarlijk gangbaar
bleef; de koningen hebben dan, om zoo te zeggen

borge geteekend voor de onvervalschtheid van het
goud en het zilver, met die twee kostelijke metalen
te laten munten, dat is te zeggen ze hebben een monitum er laten op slaan, vvaarbij beteekend wordt, bij
voorbeeld van wege Karel den Groote of 't zij welken
vorst, dat zulk stuk waarop zijn hoofd of zijn teeken
staat de weerde heeft van zulke of zulke hoeveelheid.
De koningen zijn ook valsch geworden in hunnen
geldhandel, en dan is er de wet tusschen gekomen,
die hedendaags bepaalt hoeveel de goud- en zilvermunte eigentlijk weerd is en die ambtenaren aanstelt
om, op de Munte, het slaan van het koninklijke geld
te bewaken. Ja maar daar en is geen goud of zilver
dat teenemaal zuiver is, daarom is 't aangenomen,
voor de gelijkheid van weerde, dat alle zilver- of
goudstuk eene zekere hoeveelheid, zoo genomen een
tiende, ander metaal bevat, na bepalinge van de
wet. — Kortrijk wordt in den nacht van den tiensten
November 1382 door de franschen ingenomen, de
welke aldaar eenen geheelen dag en nacht plunderen
doodslaan en alle gruweldaden bedrijven, als ook te
Meenen, te Convene, Waesten, Wervick welke plaatsen alsdan zeer rijk waren door de lakenweverije.
MAANDAG, 11. Sint Maarten, l e jaar 392. — Mahumed's geboorte, 569.
DUSENDAG, 42. Sint Lieven, 657.
WOENSDAG, 43.
DONDERDAG, 14.
VRIJDAG, 15. Sint Machutus, of Maio in 't fransch
— dit jaar, bladz. 333. — Sint Machuit wordt ook
geeerd te Roomen, en heeft er eene kerke niet verre
van Sint Ignatius kerke staan. Zie verder bl. 399.
ZATERDAG, 16.

UITSTAP IN DE WARANDE
DE SPOTVOGEL

Gij zoudt mij somtijds komen te vragen : Maar,
waar vliegen de kwakkels naartoe, als zij van bier
weg gaan? Daar kan ik u op antwoorden, niet omdat
ik het in boeken gelezen, maar wel omdat ik het
ondervonden hebbe; de kwakkels vliegen, onder
andere streken, naar de Kaap van de goede hoop,
bezuiden Africa. Ja, in sommige districten van dat
land, met honden die wel uitsteken, en als 't is dat
bet weder niet geheel en gansch leg gin en slaat, kan
iemand, die eene goede ooge heeft en er achter zit,
wel tot 30 koppels kwakkels schieten in eenen dag.
Dichte bij Kaapstad en is 't getal van de kwakkels
eigentlijk zoo groot niet, maar, men moet algelijk
noch zoodanig verre buiten stad niet gaan om, 's
morgens of 's avonds, in de koornstukken, eene ure
of twee alleraangenaamst te kunnen doorbrengen,
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en 't zal den japer en zijn hond bovendien eene allerbeste oefeninge zijn.
Over menige jaren placht ik mij dikwijls te verzetten nabij de stad met deze soorte van jacht, die, bij
eenen goeden discipel van Sint Hubrecht, nauwelijks
den name van jacht verdienen zou; toch waren er weinige dagen dat ik met ijdele weitasche naar huffs
kwam, en geen een dap dat er mij niet 't een of 't
ander vooren en viel dat tegen sloeg ook. In October
en November, den kwakkeltijd, als de Mousoen
waaide, was die zuidoostersche brandwind somtijds
zoo geweldig, dat hij de reuke van 't wild deed vervliegen en de honden van 't speur bracht; 't was Coen
ook moeielijk om verzeie te zien, en de vlugge van
de vogels was geheel onregelmatig. Dat was mijn
grootste tegensteek; onder de beletsels van mindere
aangelegentheid was er een dat maar zelden voor en
viel, toch dikwijls genoeg om mijne aandachtigheid
opgewekt te houden en mij te doen peizen: wat mysterie mpg er daar onder schuilende zijn? Een uitleg
van de zake scheen onvindelijk.
Ik hoorde namelijk al te mets den kwakkel, geheel nabij, had men gezeid, zijnen klaren scherpen
driemaal herhaalden slag geven, zoo nogtans dat de
hond, die 't genoegzaam scheen te hooren, zoowel
immers als ik zelve, hoegenaamd niet uit en stak;
zelfs geen reuke en vond, en 'k mocht er op roepen,
en er op slaan zelve, 't was al gelijk, hij liep dweers
deur de plaatse waar
a Wat spijt mij dit! )
• Wat spijt mij dat ! •
scheen uit te komen, en ne was niets Beware. Ik stak
het eerst op den hond, dan op de reuke die vervlogen
was, zoo 'k meende, dan op 't gebruik van den kwakkel, die over kleen gers uitnemende snel kan loopen.
Maar 't zelfste placht vooren te vallen bij frissche en
koele morgenstonden, als de reuke niet te wenschen
en liet, als 't gers zoo dik op malkaar gepakt lag dat
er geen kwakkel verre of snel en kon deure loopen,
als het ras, de kweek, het leeren, de ondervindinge
en de reputatie van mijnen hond zonder de minste
opsprake waren. Ik stond verbaasd, zoo als ik gezeid
hebbe, en ne wist hoegenaamd niet dat de moeielijkheid eigentlijk zoo eenvoudig om uit te leggen
was.
't Gebeurde op eenen keer dat een jonge kapenaar bij mij stond, en dat hij, met teekens van de
grootste goedkeuringe de streken bewonderde van
Nero, mijnen hond, als al met eenen keer
t Wat spijt mij dit ! )
a Wat spijt mij dat! )
de kwakkelslag, alzoo op eene roe lien of twaalve
van ons gehoord wierd, korts daarna op driemaal
zooveel afstand, en dan wederom nog verder. Ik
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riep naar Nero : 't en hielp niet; hij liep elk eene van
die plaatsen voorbij van waar de klank scheen gekomen te zijn, maar geen kwakkels te vinden. De hond
was spijtig, ik zag 't, hij snapte twee drie keers met
eene kwaadheid naar eene leeuwerke die aanzijds
hem uit het gers vloog. Ik riep Nero terug bij mij
maar 't was verloren, hij en kwam niet.
De jonge kapenaar kwam er nu tusschen en
verzekerde mij dat de slag waarop ik luisterde en
waarachter de hond aan 't loopen was van geen
kwakkel en kwam maar wel van eenen vogel dien
hij mij aanwees, en die schalkachtig genoeg op eenen
nabij liggenden never gebeet zat. Ik voelde voor
eenen oogenblik dat ik, zonder de minste reden 't is
klaar, kwaad op mijnen jongen en op zijn kwalijk
gekomen nieuws was, als of 't wel zijn schuld geweest
ware, dat ik zoo menige keeren was bedrogen geweest. De kapenaar stak zijne schouders op en zei,
of ik er Wilde op letten, dat ik het zou gezien hebben.
't En duurde geen onze . vader lezens of ik zap; dal
het zoo was. Maar, overtuigd zijn en is peen vreedzamig van gemoed worden, zoo ik lei aan om den
kleenen gepluimden kluitspeelder van zijnen barm
te schieten, maar, met eene vlugge en eenen sprong,
kwam de vogel zoo deugnietachtig rechte over mij
beeten en mij goetrouwig in 't aanzicht kijken, dat hij
mij 'tgewere deed van schouder en in de ruste doen.
De vogel oefende de kunst van zekere wel doortrapte
gekkers of ongepluimde spotvogels, die iemand doen
ineen krempen van spijt, onder hunne welgepaste
spotternijen, maar die dit weten op zulk eene beleefde en volmaakte maniere uit te voeren, dat gij,
met u kwaad te maken, niet hunne onbetamelijke
stoutheid maar uw gebrek aan zelfbeheer doet uitkomen.
Om kennisse te maken met den spotvogel.:
Hij is wat langer van lijve als eene nloedvinke,
bachten de oogen loopt er eene zwarte sterse, die
hem Bruit doet zien als of hij eenen bakbaard droeg
of favoris i , zoo men pleegt te zeggen; zijn kin staat
omhoogewaard. Hij draagt een bruin kleed, dat propertjes afgezet is met wit op de sleppen van zijnen
steers, de reste van zijne kleedije is meestendeels wit.
De lesse die 'k geleerd had, met den voorval
dien ik u kome te vertellen, diende mij naderhand
zeer dikwijls om tijdverlies en misrekeninge te voorkomen, in latere jachtpartijen, en, met tijd van jaren,
kwam er zelfs tusschen mij en den spotvogel eene
soorte van vertrouwelijke vriendschap te ontstaan,
ten minsten, voor 't gene dat mij aangaat. Ik had
immers kennisse gemaakt met eenen vogel van zeldzame verdiensten en van talent, zoo het mij dochte;
spotvogel en is zekerlijk de name niet die hem toeI Fabryn, te Kortrijk.
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komt van rechtswegen, want is zijn gemak tot het
nadoen van allerlei klanken groot, hij en gebruikt
het nooit van zijn levers om jets te doen dat zoo
ongemanierd is als spotters, en 'k geloove inderdaad
dat dat dien vogel zijne manier van lachen is en van
leute te houden.
Eenigen tijd na 't gene ik verhaald hebbe moest
ik in de oostersche provincie van de Colonie militairen
dienst gaan doen, van wege 't gouvernement, dan
weèr verder den Noorden in, meer als duist milen
van de plaatse, waar ik en de spotvogel eerst malkaar
leerden kennen, en, tot mijne groote blijdschap,
ondervond ik dat mijn vriend daar ook was. lk
kwam hem tegen in verschillige van de streken,
waar ik door moest, en ik had keure genoeg om de

wondere volmaaktheid zijner kunsten gã te slaan.
Zijn nadoen van verschillige wildvogels, namelijk van
de patrijs, en van zekeren kaapschen vogel, dien ze
daar d koran D heeten, is onverbeterlijk en onverkenbaar uit de eigene vogeltale. lk zegge dat het mij
aangenaam was dat ik mijnen vriend weer tegenkwam, want, al is 't dat het ten hoogsten waarschijnlijk is dat de vogels die ik zap, bier, daar en verder
op mijne reize, ten minsten familie van den eersten
waren, neemt verre cousins, of meermaals gebroken
rechtszweers, toch waren ze alien zoo gansch gelijk
aan malkander, van gedaanten, verwen, manieren,
gewoonten en bekwaarnheid, dat ik wel mag en kan
zeggen dat mijn oorspronkelijke vriend altijd met,ging, en dat Hanske Namakers, — laat ons het alzoo

HANSKEN NAMAKERS

heeten, — dat mij zoo menigunaal deed krullen van
lachen, gedurig op mijne hielen zat.
Dikwijls hebbe ik ondertusschen bemerkt, was
't dat ik Hansken fevers in eene vereende plaatse
vond, waar ik zelve alleene reisde zender sprake van
God of goèmensche omtrent mij, dat het maar eene
roe of twee verre meè en vloog; wanneer ik in
tegendeel gezelschap hadde en traagzaam al kouten
voort reed, dan ging Hansken een honderd stappen
of twee vooruit vliegen, en blijven wachten, en dan
verder vliegen, tot milen verre zelfs, zonder mij te

verlaten. 't Was klaar dat de klank van stemmen den
vogel bij trok,en dat hij, al vliegen en zitten wachten,
zijne Jesse leerde, tot dat hij ze wel van buiten kon,
en dan voor hoed weg vloog.
Hier behoore ik misschien te zeggen dat ik
Hanske Namakers, den spotvogel, maar eenen keen
en hebbe hooren de menschenstemme nadoen, maar
het was zoo zuiver het zelfste, en zoo gernakkelijk
t uitgesproken D moet ik zeggen, ander woord en heb
ik niet, dat ik niet en kan te verstaan komen, waarom
het zulk eenen volmaakten bedriegklank zeldener
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als andere diergelijke geluiden uitgaf. Misschien
houdt het onze tale in reserve, peisde ik, voor dieren
die op het hooren spreken van den mensch verschrikt
zijn, en doet het zijn eigen zeIven al te wets het
verzet aan, van den een of den anderen viervoeter te
doen loopen, als of er een man hem op de hielen zat.
En wie zal er mij zeggen hoe menigen keer de
alleengaande reiziger zal gepeisd hebben, horkt !
daar komen lieden ! en als hij niemand en zag noch
en vond, gespeculeerd, zeer metaphyselijk, op het
bedriegende van de menschelijke verbeeldingskracht?
Zijn er misschien geen vreesachtige bijgeloovigen,
halfheidensche menschen, die zullen spoken en
verkeersels gemaakt ende verzierd hebben, en booze
geesten doen rondwaren, waar eigentlijk niet antlers
en verkeerde, of 't en zij mijn aardig veugelken?
Ofschoon ik u gezeid hebbe dat er vriendschap
ontstaan was tusschen mij en Hans moet ik al gelijk
bekennen dat bij tijden die vriendschap maar secundum quid en was, zoo de theologanten zeggen, in het
vlaamsch gezeid : om alzoo te laten.
Bij voorbeeld in het volgende geval
Ik was in eene zekere streke gekomen uit de
welke over menige jaren de ingeboren wilden verjaagd waren geweest door Tsjaka en Dingaarn, die
twee Zoeloe-koningen,vreedaardiger memorie.Eenige
Hollandsche uitwijkelingen, of Boers, zoo ze op de
Kaap van iedereen geheeten worden, hadden hun
daar voor eenen tijd neergezet, maar hadden weer
verhuisd, op een familie of twee naar, gedeeltelijk
omdat zij de Engelschen haatten, die dan meester
waren en 't land ingelijfd hadden bij hunne bezittingen, gedeeltelijk omdat ze, verre beneden onze beschaafdheid zijnde, voor lieden van Europa te mijde
waren. In Gods scheppinge en blijft er niets ijdel of
ledig staan, zoo 't gene die menschen verlaten hadden de dieren bewoonden 't, en daar liepen in de
wildernisse bij geheele troppen ;root wild: bij alle
slach van Antilopen zag men den elk, den buffel, de
...floe en de eene meer als de andere. Ik gaf dan
voor eenen tijd liefst van al jacht op groote dieren,
zoodat vliegend wild, met Hansken den spotvogel
daarbij, teenemaal vergeten en verwaarloosd gerochten. Verre van daar nogtans dat Hanskes philosophie
daarin bestond van te vreden te zijn in de verachtinge van de menschen: in 't geheele niet. In het jaar
4849,'t jaar dat ik daar was, kwamen er bij duizende
quaggas van de koude bergen nederwaards verhuisd,
naar de zoelere kustianden, en dikwijls kon men bij
nachte hun gejank hooren, verre over de stille velden; op eenen keer hoorde ik de quagga bij dage!
1k klom op eene hoogte van w-aar ik alles kon afzien,
noch boom noch herd stond in den weg, maar geen
quagga te vinden, en, na mijn gehoor, en kon de
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beeste op meer als een twee honderd stappen van
mij niet zijn. Dezen keer en duurde 't loch zoo Lange
niet eer ik Beware wierd wie mij de poetse gespeeld
hadde, en den kleenen spoker vond ik zitten, eenige
stappen van daar, op eenen mierhil, met zijn kopken
scheef hangend, aan 't kijken en 't beschouwen met
voldoeninge hoe hij mij op gang zette achter de ingebeelde quaggas.
De plaatse waar op dien tijd mijne tense geslegen
stond is nu, geloove ik, een voorspoedig dorp geworden; een vervallen hutteken was dan het eenigste
teeken, milen op milen in 't ronde, dat de streke
ooit bewoond was geweest. Mijne bergstee geleek
aan die van de andere bezoekers van Africa : drie
tenten had ik, en een sterken gedekten wager, om
voorraad en gepak in te voeren: dat was geheel mijn
legerkamp. Ik hadde daarbij twee knechten uit Europa, en twee inboorlingen van de Kaap, Nero was
bij zijne doorluchtige voorvaderen, en zijne fonctie
van] jachthond was gevallen op Deugniet en Dank-u,
twee jonge brakken. Ik voerde een hondekot met
mij en was drool gers daarin, waarop mijne twee
voornoemde wilduitstekers de ruste namen, als zij
bij dage wel hunne beenen te roeren gehad hadden;
vaste slayers en waren ze niet, zeer dikwijls, en dat
alle nachten goed, kwamen ze uit geschorried, gelijk
verwoed, en biesen dat het sehafiwe gaf, bij zooverre
dat het mijne knechten onverdragelijk wierd, van
alzoo altijd ontwekt te worden, als ze, gelijk ik, den
ganschen dag lastig gereisd of gewrocht hadden.
't Wierd dos noodig van de take na te zien, honden
en knechten en kon ik niet missen, en de eene liepen
zij gevaar van geklopt of verschuwd te geraken, de
andere gevolgentlijk zouden mij verlaten hebben of
hadde ik moeten weg zenden. Ik riep zekeren keer
mijn yolk bijeen en trachtte hun te doen verstaan
dat het onredelijk was op domme beesten zoo kwaad
te zijn als zij waren; dat in de wildernisse eenen ge=
warigen hond hebben allervoordeeligst, ja allernoodzakelijkst was, dat het nachtelijke gegil van den
jakhals, en het Lang hoestend geroep van de hyaine
genoegzame oorzaken waren, voor honden, om te
bassen en uit te springen, of er maar geen schrikkelijker gedierte bij nachte onverwist bij de tenten en
kwam. Mijne gasten hadden hunne antwoorde gereed; ze spraken zonder kwaadheid maar met meeninge, en zeiden dat ze t' enden waren en uitgeput
van niet te kunnen slapen; jak halzen en hyainen, •
zeiden ze, a zijn bier geheel en gansch buiten het spel,
't zijn zone honden, die gij hebt, die andere honden
tegenbassen; p 't was 't gene dat hun bovendien in
't geheele niet noodig vooren en kwam. Dien uitleg
en kon ik natuurlijk niet aanveerden, andere honden,
waar zouden ze gezeten hebben ? Daar en stond
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geene hofstee,wat zeg ik, geene kaffirhutte zoo nabij,
dat men den sterksten hofhond ooit hadde kunnen
hooren huilen of bassen, zelfs in 't stilste van den
nacht en in 't bloote. Daar wierd mij gezeid dat ik
maar en moest uitkruipen en zelve horken, zoo 'k
Wilde weten of 't waar was of niet, dat er honden
tegen basten tegen de mijne. Ik horkte, en 't was
waar : heel verre hoorde ik den zwaren bas van eenen
volslegen hofhond, en nailer bij het gekef van een
rekelken, had men gezeid, en dat zoo waar en zoo
natuurlijk, dat iedereen er zou van bedrogen geweest
hebben, die Hansken niet en kende, den namaker, of
den spotvogel, zoo gezeid.
Maar Hansken kende ik !
Ik peisde : 'k Zal 't vinden, en 'ten duurde maar
tot den eersten nacht dat het schoone mane- eit
sterreklaar was eer ik mijne knechten bij der ooge
bewees dat de tegenbassende honden niet anders en
waren als dat napoetsend vogelken, waarvan ik nu
schrijvende ben, en dat daar zat te bassen dat twee
steenen erbij zouden gelachen hebben. Mijne knechten loegen dat men ze wel had mogen binden, en
dat ik zelf de meeste moeite van de wereld hadde
om eenigszins mij te houden, tegen over hun, zoo 't
eenen overste altijd betaamt. Hansken namelijk
kwam tot bij 't hondekot gedanst, en hies daar zoo
natuurlijk als of 't al zijn leven een hond geboren
had geweest, en toen had gij Daphne en Dank-u
moeten zien uitspringen, en ze hooren leven houden dat den end ervan verloren was! Hansken stoof
weg, maar ze waren nog nauwelijks al grollen weer
op 't nest gerocht, of : waw ! waw ! waw ! ging het,
zoo schoone als van te vooren, en 't en was nooit
effen. 't En is niet noodig te zeggen dat alle haat
tusschen honden en knechten daarme6 in eenen keer
gedaan was; voor eenen tijd was 't nu alien nachte
gelijk een concerto van 't danig lachen en bassen;
naderhand wierden de honden zelve Beware, zoo 't
schijnt, dat er bedrog onder stak, want ze bleeven
allengskens meer en meer in hun kot bij nachte en
men 'n hoorde ze niet meer bassen.
't Gebeurde ook, en dat zoo wel te middernacht
als op andere tijden, dat Tone, mijn knecht, zijnen
name hoorde roepen,als of 't van mij kwame, en als
hij mij dan bijvoorbeeld slapend vond en t'over de
ooren in bedde liggend, zoo en besloot hij niet, in
der daad, dat er spoken omtrent hem waren, of dat
ik in mijnen droom geroepen hadde, neen, hij kroop
zeere were, en vergat zijnen spijt zoo in 't lachen
met dat aardig vogelken als in het weer kennis maken
met zijnen verlaten stroozak.
Niet lange na al 't gene ik tot hiertoe van Hansken verteld hebbe, — en 'k ga 't Bever al met eenen
keer uit vertellen,— kwam er eene bende gewapende

ingeboren wilden, met twee Europeaansche officieren
aan hun hoofd, die zelve onder 't bevel stonden van
zeker burgerlijken beambte, waartegen men diplomatiken agent zei : zij sloegen hunne tenten geheel
nabij de mijne. Terwijl nu de diplomatike bezigheden
aan den gang waren, binnen, zoo bleef de gewapende
macht gedurig de buitenwacht houden. Gedurende
drie lange weken en bleef er niets te doers voor dat
volk, of 't en zij alle dage wapenoefeninge, en dan
rond dolen, waarhier waar daar, om den tijd dood
te krijgen, zonder dat er ooit iets voorenviel dat het
verdrietige van zulk soldatenleven een weinig kon
dragelijker maken. Maar, op eenen zekerenmorgen,
kreegen twee jonge wilden, die malkaar geheel geern
zagen, ongelukkiglijk queste, en dat zoodanig queste,
dat er Diet alleen woorden, maar slagen bij vielen,
en zoo zware kolfslagen, dat er een van dood bleef.
Hij sukkelde nog wel eenige dagen land, maar hij
en kwam tot geen kennisse, gaf zeer dikwijls eenen
luiden klagenden weeroep, en na korte tijd was 't
met hem gedaan.
De gewapende macht trok dan verder op, en ik
was wederom alleen gelijk te vooren. 'k En hadde 't
nog nooit gevoeld gelijk nu dat ik alleene was; mijne
peerden en mijne honden lagers met zeere voeten;
daar en was bijkans geen wild meer; mijne boeken
waren al uitgelezen, en, om de waarheid te zeggen,
ik beklage « den man van eenen boek ) rechtzinniglijk ; daarbij brieven van thuis waren gelijk mirakels
in dien tijd, want het was zelden dat een vierschip op
de africaansche kust te zien was ; ik las mijne ge
schriften van 't hoofdquartier aan stukken, om zoo te
zeggen, al is 't dat zij waarlijk, noch om den stijI,
noch om de stoffe van dat er in stond, al die eere en
verdienden; in 't korte gezeid, het verleedde mij
schrikkelijk, en 't gene ik daar gevoelde en uitstond,
verre van huffs en thuis,overtreft al dat de philosophen,die meest blij en in gezelschap leefden,00it van
de eenzaamheid te schrijven kwamen. Zoo, 'k had
mij eenen zekeren avond op mijn bedde geworpen,
en ik lag daar naar de mane te kijken, die zoo klaar
schong, dat ik ze dweers deur 't lijnwaad van mijne
tente aanschouwen kon; 't was te klaar om te slapen,
en de klaarte zelve spande te samen met mijne
spijtige gedachten, om mij voortdurend wakker te
houden; ik lag daar ellendig, gij en kunt niet meer.
De slaap overviel mij ten langen laatsten, maar 't was
eer zuilen en tukkebollen dat ik deed, als slapen; 't
waren gelijk visioenen die ik zag, en 't en was die
ware rustgevende onbewustheid niet, die den mensch
hermaakt en te vervromen pleegt. Ik zag die ongelukkige jonkheid voor mij staan, die onlangs zijn leven
verloren hadde onder den knozzestok van zijnen
besten vriend, ik hoorde zijnen pijnelijken doodroep,
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hij kwam naar mij te wege, en.... ik schoot wakker.
Wat hoore ik? Altijd maar roepen : a Woe-ah! Woeah! D den zelfsten wilden roep, dien 'k in mijn Broom
meende gehoord te hebben, en din ik nu waken
nog hoorde. Mijn bloed verkroop in mijne aderen
van lauter schrik. Maar hij is dood, peisde ik, en
ging nog verder speculeren en mtverzieren, als het
mij te binnen kwam.... Ik liep op mijne teen naar de
openinge toe van mijne tente, trok het lijnvvaad
weg, en zag u daar, mijn allervolmaakste gekvogel,
Hanske Namakers, in persoone, zitten klagen op eene
tentkoorde, en, te mijnen besten zeker, de fijnste
snakerije van uwen kunstbuidel of deugenietszak te
werke Mellen ! Hanske en de stervende lndiaan, 't
was voor geheel de wereld en eene prochie, in de
ooren, net het zelfste. 1k loech dat ik schetterde, en
weg was Hansken.
De reste van Bien nacht, dank zij uwer kunsten,
o wonderlijke vogel, hebbe ik hertelijk dweers deure geslapen, tot een tamelijk gat in den dag toe, en
ik en zal 't in het geheele niet ontkennen, als ik
later weir bij mijn yolk ingeroepen wierd, dat ik
zoo blije niet en was als ik wel zou geweest hebben,
hadde ik Hansken Namakens overal bij mij niet gehad, in mijne eenzaamheid.
Na weinige weken kwam het op een scheiden,
maar ik moet Hansken wel bezonderlijk de vermaarde vogelkundige jonkvrouwe van der Mersch bekend
waken, die ailerbehendigste en door Europa wel
gekende pensionaat-overste van bepluimde spraakleerlingen; zij en zal nog nooit op heure banken, of
stokken, zulk eenen student gehad hebben, en die
eene goede gesoigneerde educatie weerdig is, als
Hansken : het weze heur dringend aanbevolen. Blijft
nu maar te zien of mijn i rare vogel, D in de kevie en
in ballinkschap, zoo wel zijne knnsten zal willen
toogen als hij het pleegt te doen in 't Wilde, 't zip
voor zijn eigen vermaak, 't zij deze lieden ten besten,
die 't geluk hebben van zijne vriendelijkheid te mo.-enieten.
aenb
b
• ■■■■•• ■••

BRIEVEN
xvi
Oostvlaanderen, den 28 October 1867.
Geachte Heer,
Het is altijd met het grootste genoegen dat ik
wekelijks Rond den Heerd leze.
Bij het lezen van sommige van uwe artikels valt
mij ook het een of het ander in, maar Bit is zoodanig
de communi dat ik peize dat gij 't al moet weten, 't en
ware de tamelijk nette afstand van malkaar er iets
eigens van maakte. 1k weet en ken hier menige oude
raadsels, bij voorbeeld
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Door het hol van 't ijzer
Kruipt het verken door de koe.
en dat is een borsteldraad, of, zoo gijlieden zegt,
een pekdraad met een zwijnsborstel daaraan.
Het volgende rijmken is mij te binnen gekomen
bij uwen artikel over den staf van Sint Machuit : hier
in deze streke is Sint Machuit zeer gekend en geeerd als bijzonderen patroon tegen verslapte leden,
fleurecijn, zenuwziekten, enz. De kinderen zingen
hier van
Michiele Machuit
Zat in de schuit
En moest gaan leeren pompen
De pompe die brak
Hij spoelde zijn frak
En hij was bijna verdronken!
nit rijmken kan ook betrek hebben op Sint Machuit
of Saint Malo.
Ik heb bier nog andere zulke deuntjes en koddigheden bij der hand, maar ik denke dat zij niet
weerd en zijn misschien om in Waar 't vliegen wil
opgenomen te worden.
Ul. x. U. z.
1k en zou 't zoo druk niet hebben, waren er velen
gelijk gij, Mijnheer, die altemets de penne vatten en
het eens beproeven of zij nog schrijven kunnen !
Zendt mij loch wat weer uit uw schatrijk Oostvlaanderen, gij en anderen daar, die aan de bronne zit,
het herte en de mond, van 't onverfranschte yolk!
R. D. H.
■■•• ■■■■■■•

LAUDA SION SALVATOREM, ETC.
Loofa hier Sion uw behoeder,
Uwen 1eidsman, uwen voeder,
Met een dicht of zoet gezang.
Lustig ! want, die 't al te boven
Gaat, kont gij genoeg niet loven,
Daartoe zijt-je veel te krank.
't Lofs wit of bijzonder reden
Zij dat 't brood des levens heden
Ons tot spijs wordt voorgezet,
Door die, t'enden van zijn Leven,
Hem heeft aan de twaalf gegeven,
In zijn letste ..... nachtbanket.
Dat uw lofrijm, zoet van tonne,
Blij, vol klank zij, net en schoone,
Met genucht in hert en ziel,
NVant, in dezen dag van eeren,
Wij den instel celebreren
Dat God eerst die tafel hiel'.
Met Bees nieuwen Prins' banketten,
En onz' Paaschen nieuwe wetten
Eindigt de oude paaschentijd.
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De oudheid vlucht de nieuwigheden
Als de schadw de vaste reden,
En het Licht den nacht verbijt.
't Gone ons Christus heeft gegeven
Wilt hij dat wij ook ons leven
Doen tot zijn memorie.
Onderwezen door zijn leeren,
Wijn en brood wij consacreren
Tot Neil en onz' glorie.
't Christen yolk wordt onderwezen,
Dat in vleesch keen brood voordezen
En de wijn in Christi bloed.
Daar 1 verstand en zinnen missen,
Moet 't Geloof 't geschil beslissen,
Meer als de nature doet.
In diversch' hoedanigheden,
Teekens, doch geen echte reden,
Schuilen zaken wondergroot.
't Bloed is drank en 't vleesch is spijze,
Christus blijft op Bender wijze
Onder schijn van wijn en brood.
Niet van die hem neemt geschonden,
Niet gescheiden nochte ontbonden,
Maar hij wordt genut al heel.
Of hem een of duist ontvangen,
leder heeft zijn vol belangen,
Hij en mindert in geen deel.
Goede nutten hem en kwade,
Tot hun bate of tot hun schade,
Tot het leven of de dood
Dood voor kwaä, voor goede 't leven,
Ziet wat groot verschil hier geven
Een en 't zelve wijn en brood.
Schoon wij de gedaanten krenken,
Twijfelt nit, maar wilt gedenken
Dat een stuksken heeft zooveel
Als er is in het geheel

Niet in 't minst wordt hij gehinderd
Maar dat schijnt, schijnt maar verminderd
Christi lichaam houdt zijn mast
En blijft in zijn eigen staat.
Ziet dit Engels brood verheven,
Tot de reizers spijs gegeven,
En 't waarachtig kinders brood
Dat men nooit aan d'honden bond.
Ons in voorbeeld aangegeven
Doen Isaac ter dood verwezen
Wierd, en als het manna kwam,
En nu lest het paasche Lam.
Goede herder, brood waarachtig,

Jesu, zijt ons doch gedachtig,
Wilt ons spijzen en ontfermen,
Ons bewaren en beschermen,
Doet ook ons zien naderhand
Al uw goed in 't vaderland.
Gij die kent en alle dingen
Weet, en voedt de stervelingen
Doet ons aan uw tafel stollen
Als uw' hoirs en meègezellen,
En maakt ons voor eeuwig blij,
Met uw' hemelsborgerij!
Amen.
Fr LUCAS DE VRIESE,

prelaat van Dunen, (bl. 382.)
WAAR 'T VLIEGEN WIL, ETC.

Te Waerschoot, als zij een nieuw brood beginnen, zeggen ze
God zegene en gebenedide
Al die van dit brood zullen eten en snijden.
In vele huizen vindt men een plakaatjen aan
den muur hangers met het volgende
a 's Werelds loop.
t De redelijkheid is uit de wereld gereisd, ende
de oprechtheid slaapt. De vroomheid heeft hour eigen
verstoken ende de gerechtheid en kan den wog niet
vinden. De helper en is niet te huffs ende de liefde
ligt krank. De goedaardigheid zit gevangen ende 't
Geloove is merkelijk veranderd. De deugd loopt bedelen, ende de waarheid ligt al Lange begraven. Het
credit is verininderd ende het geweten hangt aan den
wand.
i Geduld overwint a pes!
Weet er mij iemand jets daarvan te berichten ?
D

En mij' vader die wa' nen brouwere,
En'brouwerszeuntje, da' ben ikik;
En mij' vader die brouwde 't bierken
En de pintjes die lappe ikik
Plaisir! plaisir!

lk ben een jager,
Ik ben een jager,
Plaisir! plaisir!

lk ben een jager van 't goo bier !
En mij' vader die wa' nen bakkere
En bakkerszeuntje, da' ben ikik;
En mij' vader die bakte broodtjes
En de koekskes die ete ikik;
Plaisir, enz.
En mij' vadere .....
Na beliefte van den zanger, tot dat hij moe is.
De wijze van dit vroolijk liedje is genoeg bekend.
Gedrukt bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek— en Steendrukkers, Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WESELIJIKS
N° 51

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER
ZONDAG, t7. Dicit Dominus, drie-en-twintigste
Zondag na Cinxen. 't Evangelie, van de verwekte
dochterJalri en van de genezen bloedloopige vrouwe,
staat l e jaar, bladz. 375. Hier komt wederom te
voorschijn 't gene gezeid geweest is aangaande de
dansprocessie te Epternach, dit jaar bladz. 388.
Groote zielsontsteltenissen breken door lichaam, door
al, en ontroeren den ganschen mensch, daarom is
bij alle volkeren de uitvaart met gezang, gospel,
gedans, ja zelfs met theaterplechtigheden en andere
vertoogen gevierd geworden. De heilige Kerke,
verre van de nature van den mensch te krenken,
aanveerdt het goede dat zij meèbrengt, en veredelt
het; daaruit hebben wij de lijkstatien, rouwprocessien, uitvaarten, rouwmaaltijden, brooddeelingen,
klagen van klokken, gedoofde trommels, en \Nat dies
meer is. De flail- en kluitspeelders worden bij de
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flood van JaIrus dochter door Christus afgekeurd en
weggejaagd, omdat zij waarschijnelijk ten prijze van
geld batelooze superstition oefenden en bij de macht
Gods niet en konden geduld zijn, maar, ten alien
tijde is in de heilige Kerke Christi de wettelijke
openbaringe van kinderlijke of ouderlijke droefheid
goedgevonden en geholpen geweest met de allertreffelijkste uitspraken van hope op een beter Leven.
Die daartoe gezind is mode mijne kerkhofblommen
lezen, dit jaar bladz. H7 en volgende, waar ook de
Dies irce, dit allerschoonste christelijk klagelied vertaald staat. Het is genoeg geweten dat Lamech,
Gen. IV. 23, en David over Jonatham, 1 Reg. I. 21,
een treurlied klaagden, en dat Maria, Zacharias
en de nude Simeon, in vreugdiger zielgesteltenisse,
uitbraken in die schoone cantica, waarbij de Kerke
ons nog gebiedt van recht te staan, te weten den
Magnificat, den Benedictus, en den Nunc dirnittis. —
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Op dezen dag wierd Joos van den Vondel geboren,
van Antwerpsche ouders, te Keulen, 't jaar Ons Heeren
4587; hij woonde naderhand te Amsterdam, waar
hij kousenkoopman en bediende in den lombaard
was; hij trouwde Maaiken Dewolf, eene vrouwe van
Brabandsche a fko mste, 20 Novemb er 1610; bekeerde
nit de doopsgezindheid en wierd katholijk, zoo hoed
katholijk, dat hij den protestantschen Hooft, den
vertaler van Cornelius Tacitus, dorst schrijven als
volgt
« Ik wensch Cornelius Tacitus een gezond en
zalig nieuwjaar, en, dewiji hij atij zijne geuzetafel
verbiedt, om een onnoozel Ave Maria, zoo zal ik
somtijds nog een Ave Maria voor hem lezen, opdat
hij ster ye zoo devoot katholijk als hij zich toont
devoot politijk.
Dit voorgaande staat vaster als al de kluchtjes,
somtijds nog al aanstootelijke, die op Vondels mauve
gevest worden bij het yolk. Hij stierf te Amsterdam
5 Februarij 1679. Men komt Vondel te Amsterdam
een beeld te zetten. Vondel dichtte geheel zijn levee
vlaamsch, of liever Brabandsch, Been zoogezeid
Hollandsch, zelfs in de regelen die hieryooren staan
zegt hij : « een Ave Maria voor hem lezen » dat wij
Vlamingen nog alle dagen zeggen, in den zin van
D

bidden.

MAANDAG, 48. Concilie te Clermont 1095, de
eerste kruisvaart.
DUSENDAG, 19. Sinte Elisabeth van Hongarien,
1231.
WOENSDAG, 20. Sint Felix de Valois, 1212. —
Leest bladz. 225, van dit jaar. — Vasco de Gama
vaart om de Kaap van de Goede Hoop, 1497.
DONDERDAG, 21. Onze Lieve Vrouwen Presenta tie
in den tempel van Jerusalem. — Leest het 1 e jaar,
bl. 399.
Onder al de broederschappen die in Vlaanderen
bestaan ter eere van Onze Lieve Vrouwen Presentatie,
is dit van Sint Jacobs te Brugge ongetwijfeld een
van de oudste en van de merkweerdigste. Dit blijkt
klaarlijk uit een boeksken, dat ik hier voor mij
liggen hebbe, en Wiens opschrift luidt als volgt
Geschiedkundige navorschingen ontrent het stichten
der Confrerie van de Presentatie der Allerheiligste
Maegd Maria, uitgegeven ten jare achttien honderd
acht-en-veertig, ter gelegenheid van het drij honderdvijftig jarige jubelfeest der installing van gemelde
Confrerie ter parochiale, herk van S. Jacob, binnen
Brugge.

• Deze Confrerie, — zoo zegt het boeksken, —
is ingesteld in de prochiale kerke van Sint Jacob, tot
Brugge, ten jare 4498, bij de priesters gehabitueerden
van den choor dezer kerke, onder den titel van de
Presentatie van de heilige Maacrd Maria; dewelke in
b

't jaar 1M4 geconfirmeerd is geweest door den vicaris generaal des bisdoms van Doornijk, onder welk
de stad Brugge alsdan schuilde.
De Confraters hebben in dien tijd consent verkregen van den heer pastor en kerkmeesters dezer
kerke, om eenen autaar op te rechten in den hoogen
choor; den welken de heer Jan Baclijn, gehabitueerde
van den choor, ten zijnen koste heeft doen maken, op
den middeltrap van den choor, aan de noordzijde,
tegen den grooten pilaar van den torre, en die aldaar
gestaan heeft tot de retina van den laude van Vlaanderen, 't jaar 1580, als wanneer al de autaren van
deze kerke, door de moedwilligheid der ketteren,
geecraseerd en afgebroken zijn geweest.
Na welke verwoestinge, als het land wederom
gereconcilieerd is geweest met den koning van Spanjen, en de katholike religie wederom in Naar yigueur
is gekomen, ten jare 1584, zoo hebben de heeren
pastor en kerkmeesters van dien tijd geradig gevonden, om de belemmeringe van den choor en de onbekwaamheid van voorzeide plaatse, den autaar van
Presentatie te doen oprechten in de voorkerke, aan
de zuidzijde van den doxaal, tegen den grooten
pilaar, in de zelve plaatse waar van te vooren gestaan
hadde de autaar van Onze Lie ge Vrouwe van Ruysselede, die de kuipers knapen toebehoorde; welke
autaar van Presentatie aldaar gestaan heeft tot het
jaar 1639.
De translatie van dezen autaar, van de voorkerke
tot in den noordchoor van Sint Jacobs kerke, waar
de zelve autaar tegenwoordig nog staat, is geschied
in de maand April van gemelde jaar. Deze translatie
kwam voort nit hoofde der stichtinge van eenen
nieuwen marbelen doxaal, dewelke in de voorkerke
negen of lien voeten zou uitspringen.
De actuele autaar van Presentatie is geplaatst
alwaar van te vooren het ambacht der pelletiers of
grauwwerkers henna capelle gehouden hadden, die
belast ende verbonden waren deze capelle behoorlijk te onderhouden in refectie en den autaar in behoorlijk sieraad, de welke, in alles voorzeid te kort
blijvende, hebben de zelve capelle teenemaal laten
vervallen, reden waarom de kerkmeesters bij rechte
hen gedwongen hebben de zelve capelle te verlaten,
met de renten enemolumenten daaraan klevende, en
hebben den zelven choor met den autaar overgegeven
aan de gilde van Presentatie.. 't Is van dage de
drie-honderd-zes-end-negentigste verjaardag van gemelde confrerie of gilde.
« Heilige Vader, Franciscus Van Duyfhuys,
pastor van Sint Jacobs binnen Brugge, in Belgeland,
oodmoedig zijnen voetval doende voor uwe Heiligheid, vertoogt dat er in de voornoemde kerke sedert
4498 een broederschap bestaat onder den titel van de
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Presentatie der Alllerheiligste Maged Maria, 't welke
broederschap ten jare 1M4 bevestigd is door den
suffragaan van Doornijk, waaronder de stad Brugge
toen schuilende was. Opdat nu deze godvruchtige
gemeenzaamheid meer en meer mode bloeien, en de
confraters meer en meer tot het ontvangen der heilige
Sacramenten opgewekt worden, zoo smeekt suppliant
uwe Heiligheid oodmoediglijk, dat zij geweerdige
voor eeuwig vollen aflaat op den feestdag der Presentatie van de Heilige Maged, ofte binnen de Octave te
verleenen, aan de geloovigen die in deze godvruchtige gemeenzaamheid ingeschreven zijn, of staan te
worden, alsook vollen aflaat op elken eersten Zondag van iedere maand. Zoo verzocht zaliger de
eerweerde heer pastor van Sint Jacobs, en verkreeg
hetgene hij verlangd" ten voordeele eens broederschaps dat hem als herder lief was.
Die confrerie heeft eertijds bij haren autaar een
zitsel laten maken voor vier persoonen, om aldaar
gedurende al de feestdagen van Onze Lieve Vrouwe
met de Heilige Reliquien te zegenen te zitten, en te
ontvangen zulke oblaten en aalmoesen, als hunlieden,
ten profite van voorzeiden autaar, zouden gegeven
worden, als ook wassen keersen.
De historie van de schilderije die boven den
autaar staat is als volgt
i De heeren pastor en zorgers van Onze Lieve
Vrouwe capelle, hebben, in 't jaar ons Heeren 1655,
bested aan meester Jaques Van Oost, den nude, te
maken en konstig te schilderen de historie der presentatie van Maria in den tempel, verobligeerd
wezende te leveren de tijke ofte 't lijnwaad daartoe
noodig, waarvooren zij, bij voorwaarde met hem gemaakt, schuldig zijn te betalen in gereede penningen,
ter leveringe van zelve schilderije, de somme van
vijftig ponden grooten. Welke somme nit consideratie
van de kleene middelen van zelve gilde, heeft Sieur
Gulihelmus Schelhavers, mildelijk uit pure devotie
gepresenteerd te betalen, en heeft de voornoemde
van Oost daaraan geconsenteerd, waarvan de bovengeschrevene zorgers hem hoogelijk hebben bedankt.
Ende ten dien respecte hebben de zorgers den voornoemden Sieur Schelhavers, ten huize van den voorschreven Van Oost bedankt, op den 21 October.
1655, en beschonken met eenen dronk wijns, waarvooren daar verschoten wierden elf schellingen ende
zes grooten.
Die schilderije is een van de schoonste stukken
van onzen grooten brugschen meester.
De confrerie duurde voort tot in het jaar 1'786,
als wanneer, bij opene brieven en plakaten, zijne
kosterlijke majesteit Josephus II, al de confrerien en
broederschappen binnen deze landen teenemaal supprimeerde en vernietigde, met aanzegginge, in ge•
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drukte brieven, dat elke confrerie hunnen eigendom,
bestaande in geld, zilver, brieven, papieren en
documenten, moest aanbrengen aan den commissaris,
van zijne majesteit da q rtoe aangesteld. Maar alsdan
deciareerden de heeren kerkmeesters al het zilverwerk en juweelen als goederen van de kerke, en zoo
is het in de kerke gebleveii. De confraters en mochten dit been confrerie meer noemen, maar noemden
hun zelven zorgers voor de capelle van Presentatie,
en deden ook jaarlijks rekeninge op een enkel blad
papier, maar niet op den boek. Het jaar 1797 was
wederom een droevig jaar voor de confraters, want
Sint Jacobs kerke wierd dit jaar gesloten, benevens
alle andere kerken. Nogtans, in het jaar 1802, op
tweeden Cinxendag, hebben al deze die nog in 't Leven
waren, op nieuws de gewone diensten doen verrichten
hetwelke bij voortduringe tot op onze dagen geschiedt.
God vordere 't en den nieuwen Heer pastor.
Op '7 October 1833, heeft Zijne Hoogweerdigheid
Franciscus Renatus Boussen, bisschop van Ptolemais,
in partibus infidelium, en bestierder van het toekomende bisdom van Brugge, de kerke geconsacreerd
van het greet seminarie, voordezen de abdije van
Dunen, onder den titel van Onze Lieve Vrouwen
Presentatie. Die kerke, begonnen in 1775, onder 't
bestier van Robertus van Severen, twee-en-vijftigsten
en voorlaatsten abt van Dunen, was voltrokken in
1788, en wierd gewijd op 6 September van 't zelve
jaar, door Zijne Hoogweerdigheid Felix Gulihelmus
Brenart, zeventiensten bisschop van Brugge.
VRIJDAG, 22. Sinte Ccecilia. — Leest verder in
dezen numero, en in de volgende.
ZATERDAG, 23. Sint Clemens. Leest het l e jaar,
bladz. 400.
..............

POL DE COESTER

Daar scheen, in deze onze groote tijden, nog
eene glorie, nog eene perel aan de kroone van de
heilige Kerke te ontbreken, en die perel was de glorieuse perel der christelijke dapperheid. David en
Judas Machabus, Godevaart en Jan Sobieski en
hadden om zeggens Beene volgers meer, wanneer het
Kwaad al met eens is opgestaan, en wanneer Satan
zelve, spijts zijne boosaardigheid, het instrument is
geworden om den krijgsroem, op onze tijden ook,
den roem van de strijdende kerke weOr toe te voegen
en te doen geworden.
In de nederlage van Castelfidardo, en uit het
bloed der inartelaren die daar sneuvelden is het zaad
van die christene soldaten opgestaan, die heden, voor
gansch de wereld, de eere op hunne gelauwerde
hoofden vereenigen van de rechtveerdigste aller zaken doen zegenpralen te hebben met de dapperste
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aller manhaftigheden, met den christelijksten
denmoed.
Lamoricire en Pimodan, Guillemin, de vriend
Veuillot, deen Du Fournel behooren tot
varynQuelen,
een land waar schrijvers wonen die zulke strijders,
niet onweerdig en zijn. Maar, zoo perels en diamanten, gesteund en bewaard in 't .,,s oud en in 't zilver,
kunnen,
het metaal waarin zij staan niet missen
duurzaam
te
vonkeien
en
te
blinken,
zoo
steunde
o
m
ook, binst den strijd, en zoo :-t( , unt nog voor eeuwig
de roemruchtigheid cher grootere heiden op de chris-

telijke braafheid, op de onvervalschbare deugd van
dezen, die opgetrokken Rijn, niet om te gebieden en
te geleiden triornphantelijk, maar om te gehoorzamen,
om te lijden, om te vallen, en, des Hoods, om te sterven.
Zulk een waart gij, mijn weerde vriend, Leopold de Coester, en zoo uwe glorie,waarvooren God
gezorgd heeft, de aalmoese mijner -vlaamsche penne
niet noodig en heeft, toch zou 't mijn vlaamsch herte
spijten, kon ik in doze blades uwen name niet cerlijk
aan den dag brengen!

VEURNE IN WESTVLAANDIREN

Leopold, of Pol de Coester, 't is vandage, 15
November, zijn feestdag, — wierd geboren te Adinkerke, in 't oudste herte van Westvlaanderen, op den
dag der 40 martelaars van Sebaste, 40 Maarte 1838.
Zijne ouders waren bakkers, dock in state niet om
schitterend hunne kinderen op te brengen; ze verlieten het Bakken en gingen het veldwerk aan,
waarover vader de Coester zijne vroegtijdige dood
haalde, en moeder de Coester weduwe lief, met drie
kinderen, Poi en zijne twee zusters. Weldoende en
mij nu onbekende lieden trokken Pol aan en besteedden hem in 't Bisschops collegie te Veurne,

waar het kind van eersten of goed aannarn, en geern
gezien wierd, om zijne velerhande en blijdzame
deugdzaamheid. Eilaas, stoffelijke hulpe kwam weir
te ontbreken, en Pol, die 't geweer in de vuisten zou
sterven, ging de penne en de boeken daar laten, om,
met de pale en velOr den oven, zijn brood te winnen
met het te Bakken. Pol was zoo good bakkerswerkman
als hij student geweest was en als hij soldaat zijn
zou, en het zal velen die 't weten een genoegzaam
bewijs zijn van Pols deugdzaamheid, als ik hun
zegge dat hij, in 't lot gevallen, moest opgaan, en,
zoo hij gegaan was, vrij van den dienst en van veel
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schande, eens wederkeerde. De oude Sinte Walburgkerke te Veurne, waarvan de hooge choor op de
hierbij staande prente zichtbaar is, heeft dikwijls
Pol de Coester onder hare schoone weiven ontvangen, en daar zal hij, vO6r het tabernakel, de ingevinge genoten hebben die hij uitsprak wanneer
hij zijnen vriend zoo dikwijls ganging met : g Maar
Benoit, zou het toch niet gaan? » Varier immers riep
uit Roomen, en Pol hoorde dat zoo klaar.,., maar
moeder klaagde te Veurne, en ne konde Pol niet
missen : Pol was moeder dierbaar en kostelijk gelijk
de weduwe van Naim heur eenig hertenbioed. Daar
kwamen ondertusschen stemmen uit Roomen, en die
stemmen wierden herhaald bij een jongelinsgenootschap waar Pol thuisbehoorde, met zulke eene brandende ijverzuchtigheid, dat er eindelijk aan Pol geen
houden meer en was. Moeder zag zoo zuiver in God
eenen helper te gemoet, dat zij het eindelijk herden
kon Naar kind te zien uit hare oogen weggaan, met
haren zegen, en in de allerbeste meeniuge van heur
slachtofferend en heur geslachtofferd herte. Hij ging
zoo de apostelen gingen, buns getween, met eenen
dierbaren nog levenden vriend.
Pol spaarde onder dienst voor zijne moeder het
noodige uit zijnen mond; Pol zag zijne Heiligheid
en schreef brieven die nauwlijks te lezen waren, zoo
weenden- ze die ze lazes; Pol was 't voorbeeld van
den troupe; congreganist daar waar eerst een viaming
congregatien instelde; Pol mocht bakker zijn, maar
hij had liever 't vier van Monte-Libretti in te loopen
als, voor den oven, eenen gevaarloozen tijd te slijten
dien anderen als hij hem benijden mochten.
Na twee jaren blies de trompette, en onze Veurnaar, uw makker, gijlieden daar van Sint Josephs
genootschap, trok op. Vijf gevechten kampte hij
door, in het zesde lief hij zijn leven,geschoten, eerlijk, door het herte, en dat zesde was Monte-Libretti.
«Wij zijn al dansen naar de casernegegaan,) schreef
Pol, « en zeggende 't geen wij zeiden op den weg van
Veurne naar Brugge, ) aiwaar zijn bisschop hem
vaarwel zegende en zoo vriendelijk ontvong : 1 God
schikt alles om ter best.)
Indies het waar is dat zoo men leeft zoo men
sterven zal, Pol is, zouaafscher wijze, al dansen den
vijand ingeloopen, zeggende : tLevend of dood, God
schikt alles om ter best.

A

't Was den 14 October 1867, 's anderdags van Onze
Lieve Vrouwen moederfeeste: men vond Pol liggen
op den post waar hij gestaan had en gestreden,
v6Or de poorten van eenen nachtelijks ontweken
vijand : — hij was geen twee Jager te vooren te
biecht en te communie geweest.
De roem van dien zondagavond, als tachentig man
acht honderd, twaalf honderd schelmen keeren kon-

den, als Merlands bloed zoo vrijelijk gestroomd
heeft, Noord en Zuid te samen, voor God en voor Gods
Kerke, de roem van dien avond en van dien aanval,
men mope hem triomphe heeten of anderszins, zal
Castelfidardo evenaren; ja, op ulieden graf, gij martelaren, Guillemin, de Quelen, Mercier, de Roeck,
van Ravenslijn, de Jong, van den Boom, Crove, van
Huist, Bongenaar, en Collingridge, Pol de Coesters
glorierijke slaapcameraden, en schreeve ik maar een
woord : MoNTE-LIBRETri !
In den hock, aan de rechtere hand van de
prente, zitten de gekapmantelde groenselwijfs op de
groenselmart; de trapgevel boven hunne hoofden is
Theodor Ronsses, deken van 't Rhetorica; het volgend
huffs, dat zijnen trapgevel vervalscht !weft, is de
joufvrouwen Deraedts; 't volgende, met dat zwaantjen, behoort het katholijk comiteit; waar die diamantslijpers voor de deuce stag s, is de staminet
Le Comte de Flandre; » daarnevens is de gewijde
weg naar Sinte Walburgkerke, waarvan de hoogchoor alleen gebouwd en zichtbaar is; de torre is de
torre van 't stadhuis, waarboven een leeuw den wind
wijst, in 't bovenste klokhuizeken op een na hangt
het fameus kwabek-klokske; hei gebouw beneden den
torre is 't stadhuis; aanzijds, die scherpe gevel, item
stadhuis en de puff; tweede scherpe gevel nog aanhang
van 't stadhuis, bibliotheke etc.

SINTE CECILIA
Slecht en bedorven was de groote wereldstad,
de stad Roma, als alexander Severus den troon bekiom! Pr2etoriaansche wacht, hofjonkers en soldaten,
't en moist al van niet anders meer als van kluchtspel,
wellust en bloedtooneel; de christenen vergingen bij
duizenden en duizenden tusschen de klauwen van tigers en leeuwen. Maar Alexander Severus, die een
groot en edelmoedig Inert was, en kon die slavelijke
verwijfdheid en die ijselijke bloedzucht onder zijne
oogen niet meer geluchten. Heliogabalus met geheel
zijnen aanhang zond hij weg van 't hof, en men zegt,
maar ten onrechte, dat hij gestaan heeft om te bekeeren; het is altijd waar dat, onder zijn bewind, de
christenen vrijelijk mochten asem haler, en rustig
de perels konden teller die zij in de voorige vervolgin,gen aan hunne kroonen gewonnen hadden.
Lange en zou die caste niet darer, God en
Wilde 't Diet. Severus, hij, de edele keizer, trok ten
oorloge tegen 't yolk van Persien, en binst zijne afwezigheid, ging het bestier over in de harden van
manner, die de christenen haatten en dorst hadden
naar hun bloed. Schrikkelijker als ooit te vooren
begon de vervolginge.
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Ten dien tijde leefde er daar, te Roomen, eene
maged, met name Cxchia; zij was van hooge-edele
afkomste, maar christene; ze hadde de stemme gehoord die spreekt: a Komt alien tot mij die bezwijkt onder 't last dat gij dragen moet, en ik zal u
verkwikken. 't Evangelie droeg zij dag en nacht
tegen haar herte en ze las het zuchtende en biddende
den Heere.
Cwcilias ouders hadden hunne dochter verloofd
aan eenen jongen patricio, Valerianus bij name, en,
op zijn gedurig verzoeken en aandringen, had men
den dag heurs huwelijks ook vastgesteld.
De maged en vond de macht niet om te weerstaan aan de vragen van vader en moeder, en aan
de smeekingen van Valerianus; maar heur bleek en
wegkwijnend lichaam gaf genoeg uit dat zij Been
andere liefde en hadde aIs voor Christ°. De dag
kwam eindelijk waarop men de bruiloft vieren zou,
en binnen 't paleis klonk het en zong het al dat leven
had; maar Caecilia weende en vol van weedom kloeg
zij : Maakt, o God, dat mijne ziele en lichaam onbevlekt en zuiver blijven voor Uw aanschijn; maakt
dat ik niet beschaamd gemaakt en worde!... Zoo
zuchtte zij, en 't was alree twee dagen dat ze niet
anders en deed als bidden en vasten, vragende aan
den Heere des Hemels dat tool) de witte blomme
heurs maagdendoms zoude moVn ongeschonden,
bloeiende, en bewaard blijven.
Nu, als de nacht viel en dat alleen met
haren bruidegom in 't eenzaam des zwijgenden
cubiculums was getreden : p zoete vriend, zei ze tot
hem, ik heb u jets te zeggen, maar ge moet eerst
zweren dat gij aan niemand en zult spreken van 't
gene gij gaat hooren. Dit zwoer Valerianus, en zij
sprak voort : « Ge moet weten, vriend, er staat altijd
neffens mijne zijde een Engel, met een vlammend
zweerd, te waken dat mijne zuiverheid nooit gekrenkt en worde; en, zoo gij u mocht verstouten mij
te sehenden, ik zeg het u, dat het uw leven kosten
zou! Ja, hij staat daar en bewaakt mij, de Engel des
Heeren ; en is 't dat gij mij bemint met eene zuivere
en onbevlekte liefde, is 't dat gij mijne zuiverheid
bewaart en voorenstaat, zoo zult gij, te samen met
mij, zijne bescherminge en zijne gunsten deelachtig
zijn.
Op het zeggen van Cecilia was de jongeling
diep ontroerd : Dit verhaalde geheem verlichtte hem,
want God Wilde hem bekeeren, hij sprak: Beminde )1 zei hij, « wilt gij dat ik u geloove, dat de Engel
nit den hoogen mij zichtbaar worde, en, als ik hem
zal gezien hebben, zoo wil ik ook doen wat gij vraagt.
Maar zoo uw mond valschheid gesproken hadde, zoo
uwe tonge mocht gelogen hebben, om mij le verduiken dat gij eenen anderen lief hebt, dan ware ik onD
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verbiddelijk, en met eigen hand bracht ik u beiden
om het leven. » Mijn bruidegom, » sprak de
maged, doet het gene ik u ga zeggen : doet uwe ziele
afwasschen en zuiveren in de wateren des levens; gelooft in den eenen, waren, ende levenden God, die
almachtig is, en gij zult den Engel zien die daar staat
aan mijne zijde.
En wie, wie zal mij zuiveren op dat ik den
Engel moge zien?
« Niet verre van hier woont een oude man, die
de macht heeft van de menschen zoo te wasschen,
dat zij weerdig worden de Engelen te zien.
Zegt, • hernam Valerianus, « waar is die man
te vinden? »
Hoort, » zei CEecilia, ge gaat uit stye, al de
Appiaansche strate, en gekomen aan de derde mile,
van hier voort, zoo zult gij daar vele arme schamele
lieden vinden, die hun brood bedelen ; ik kenne
die menschen altemaal en bemin ze : 't zijn immers
deze lieden die mij ook, over tijd, geleid hebben
naar den welt des levens. Gij spreekt ze aan en groet
ze van mijnentwegen, met deze woorden : Cecilia
zendt mij tot u, opdat gij mij zoudt brengen bij den
heiligen man Urbanus. 'k Ben draper van geheeme
boodschappen. Als ge dan zult komen bij den grijzaard, verhaalt hem maar wat er tusschen ons gebeurd is, en hij zal u zuiveren en u een kleed aandoen dat zoo wit is als de sneeuw. 0 ! En als ge dan
tot mij zult weèrom keeren, zoo zult gij den Engel
zien staan, en op u ook zal hij wakende blijven!
Op dit zeggen ging Valerianus van 's anderdags voort, en hij vond alles gelijk het zijne bruid
hem gezeid had.
Urbanus, die reeds tweernaal op de tribunalen
Christi name beleden had, zat daar nu verdoken en
onbekend, tusschen de graven van de martelaars.
Als Valerianus hem verhaald had wat hij zeggen
moest, zoo viel hij op zijne knien, de oude man en
bedankte den Heere
Geloofd zijt gij, o God! Uwe dienaeresse
cilia heeft de plicht gekweten, waarmèe gij haar belast hadt. Heur echtgenoot is, van woesten leeuw dat
hij was, een zachtmoedig en gewillig lammeken geworden : want indien Valerianus nog niet en geloofde, zoo en zou hij tot hier niet gekomen zijn.
D
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JESUS CUM MARIA SIT NOBIS IN VIA

Als Sint Pauwels, de groote en hooggeleerde
Apostel Christi, te Athenen kwam den onbekenden
God verkondigen, dien die van Athenen niet kennende toch aanbaden, « zoo was hij disputerende met
de joden ende de godvruchtigen, in der Synagogen
en op de mart, dagelijks, tot dengenen die daar tegen-
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woordig waren. Maar sommige philosophen keeven
met hem en sommige zeiden : Wat wil deze onnutte
klappaard zeggen? Ende de andere spraken : Het
schijnt dat hij is een verkondiger van nieuwe duivelen. Ende zij hebben hem aangetast ende geleid in
de rechtplaatse, zeggende : En mogen wij Diet weten
welk dat is die nieuwe leeringe, die van u verkondigd
wordt? Want gij brengt sommige nieuwe dingen voor
onze ooren, zoo willen wij dan weten wat deze dingen willen wezen. Maar, die van Athenen al te
samen ende de vreemden die daar verkeerden en
leidden er nergens anders op toe als oni wat nienws
te zeggen of wat nieuws te hooren. Ende Paulus, opstaande, op 't middel der rechtplaatse, sprak :... Maar
als zij... gehoord hadden, zoo bespotten hem sommigen, en sommigen zeiden : Wij zullen u daar weder af hooren. Alzoo is Paulus uitgegaan uit het midden van hen. Maar sommige manner, hem aanhangenie, hebben geloofd, in den welken ook Dionysi us
een van den raadsheeren was, ende eene vrouwe
genaamd Damaris, ende anderen met haar.
Recht zoo ging het ook, met dien anderen heiligen, zoo niet heilig verklaarden man, dien Gods
bode en verkondiger der nieuwe wereld. Het kostte
hem alle moeite en geheel de ontembare kracht van
zijnen wille oin tot Athenen of liever tot het verblijf
der grooten dezer wereld te geraken, en, als hij er
eindelijk was en zijn gedacht voor oogen geleid hadden, zoo ging men de wijsheid te rade van die in
die tijden den name van wijze manner' droegen en
gedeeltelijk ook verdienden : men verzond Colombo
naar de vermaarde hooge schole van Salamanca.
Maar eer Christophel te Salamanca kwam had hij
al meer moeielijkheden uitgestaan en overwonnen
als veel andere lieden te overkomen hebben in geheel
hun lever.
Zijn vriend en biechtvader pater Jan Perez de
la Marchena had hem het reisgeld bezorgd.
Pater Jan had het onderhoud van eten, kleeden,
reeden en leeren op hem genomen van Diego, zijn
zoontje, dat met hem was, en dat sedert lang al Beene
moeder meer en had.
Pater Jan, de gewezen biechtvader van Isabella
de katholike, koninginne van Spanjen, had hem
eenen brief meOgegeven, die hem zou vriend gemaakt hebben van heuren tegenwoordigen zielbestierder, den pater Prior van Onze Lieve Vrouwe de
Prado, te Valladolid, die ongelukkiglijk geen pater
Jan en was.
Eindelijk, pater Jan had Christophel Colombo,
vaarwel gezegend en hij was vertrokken naar 't oude
Corduba of Cordova, de hoofdstad van Andalusia,
waar alstoen de koning en de koninginne van Spanjen waren.
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Den brugschen lezer en al de fraaie lieden van
't ambacht van Sint Crispijnrmoet die name van Cordova bekend in de ooren klinken ; 't was immers in
die oude romeinsche, dan gothike, dan moorsche,
eindelijk spaansche hoofdstad van Cordova dat het
wereldbekend spaansch leder bereid wierd, waaruit
de cordouaniers, — de franschen zeggen nu cordonniers, — hunne prachtschoen, riemen, etc. plachten
te snijden en te naaien. Te Brugge waren zij bet vierde
deel van het schoenmakers ambacht, bestaande uit
de cordouaniers, de kinderschoenmakers, de schoeboeters en de schoelappers. Ze woonden bezonderlijk in eene strate, die er nog uit ziet als eene oude
schoewinkelstrate, en die tot hedendaags toe de cordouaniers- of schoemakers strate geheeten wordt.
en weet niet of 't « Rue (lc Cordoue » niet en is, dat er
onze straatherdopers van gemaakt hebben, als of
er eertijds van Brugge eene straw naar Cordova
geloopen hadde! Ja wel, daar liep eene strate van
Brugge naar Cordova, de natte strate van de zee, zoo
Homeros placht te zeggen, en daar en is geen twijfel
of Colombo zal langs die strate menigrnaal naar de
Brugsche haven gevaren hebben. Immers 't was op
Colombo alleene dat het moederlijk herte van Isabella betrouwde, als zij heure oudste dochter, de
infante Ilona Juana, naar Vlaanderen zond om onze
gravinne te worden en de gezelnede van den brugschen Hertog Philips den Schoone, zone van Maria
van Bourgonjen, en vader te wege van Keizer Karel.
Ze schreef naar Colombo in 't jaar 1496, als hij al
terug was van zijne tweede reize, en vroeg hem welken weg hare vlote van honderd ende dertig schepen
en twintig duizend man te volgen had, om, met den
dierbaren last, gelukkig in Vlaanderen aan te komen.
Colombo schreef eenen larger brief, die toekwam op
den dag zelve dat Dona Juana zou te schepe gaan,
en daarover was de dappere en edelhertige konin_
ginne Isabella zoo te vreden, dat zij, in dater 18 Oest
1496, wederschreef om Christophel te bedanken, en
men stak in zee op den 22, na 't ontvangen van den
gewenschten brief, die alle onzekerheid schijnt weg
genomen te hebben. Ondertusschen, « up Onzer
Vrouwen dag in Pietmaand, wezende Onzer Lieven
Vrouwen geboorte, achtsten September 1496, was te
Brugge eene devote processie generaal gedregen, te
Onzer Vrouwen, omme te bidden dat vrouw Johanne, 's konings dochtere van Spanjen, braid van den
hertoge Philips, de welke met vele schoone schepen
lag voor Calis, ter Sluus in 't Zwijn, met blijdschepen
zoude mogen aankomen. Maar het geviel dat zij
arriveerde in Zeeland, den negensten dag in Septem.here, ende bleef daar een stuk tijds gedurende. Item,
de hertoge Philips, te Lier in Brabant, met zijner
braid getrouwd zijnde, kwam te Zeelandwaard, nadat
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hij zijne zuster Margriete aan den grootadmiraal
van Spanjen overgeleverd hadde, die was Don Frederigo Henriquez, en, zijne zuster Margriete vertrokken:zijnde naar Spanjen, om daar de vrouwe te worden van Don Juan, den infant van Spanjen, zoo
kwam de voorzeide Hertoge Philips, met zijner echtgenoote Dona Juana, te Bruggewaard gereden, dat
is te weten op den achttiensten van Maarte, 't jaar
1497, alwaar zij ook op het allertreffelijkste ontvangen wierden. Up den acht-en-twintigsten zijn zij
gekomen te Sint Donaas, alwaar Philips, volgens
oude gewoonte, den eed ontloken heeft van de heilige Kerke vooren te staan. Hierna ging hij op het
Stadhuis door de vensters liggen, de welke van
vooren met gouden Laken behangen waren, alwaar
hij al de voorrechten ende de privilegen bezworen
heeft, ten aanhooren van de hoofdmannen en dekenen. Hierna bleef de prince eenigen tijd binnen
Brugge zijne woonste houden. 't Was die groote
Bruggeling, geboren in 't Princenhof, terwijlen de
reliquie van 't dierbaar bloed Christi in de kamer
zijner blijde moeder was rustende, die te Brugge het
broederschap instelde van Onze Lieve Vrouwe van
de zeven wean, zoo gezeid is, dit jaar, bl. 330, en 't
voorleden jaar bl. 328, 329; zijn portrait hangt in
de capelle van Onze Lieve Vrouwe van de zeven
wean, in Sint Salvatorskerke, te Brugge.
BRIEVEN
xvi
Brugge, op Sint Willibrords dag, 7 Nov. 1867.
Mijnheer,
Ik ben uitnemende voldaan geweest over uwen
schooners artikel rakende Sint Willibrord, zijne zendingen, en zijn verblijf in Vlaanderen, namentlijk te
Brugge, en te Wulpen; met even veel voldoeninge
hebbe ik gelezen wat gij schrijft wegens de dansziekte en de processie te Epternach. Bij honderden
keeren hebbe ik den gewezen dienstknecht tegengekomen, waarvan gij spreekt, en, daar ik niet en
wiste wat er met hem schilde, hen ik dikwijls blijven
staan, om zijne aardige manieren te bezien ; dank
aan uwe curieuse uitlegginge, nu wete ik dat hij van
de chorea of dansziekte was aangedaan.
Als 't met uwe goedheid overeenkomt, Mijnheer,
zou ik nu geerne een woordeken zeggen over eenen
vond, dien men onlangs in ons land gedaan heeft,
en die in nauwe betrekking staat met SintWillibrord.
't Gene ik u ga vertellen is gebetird in Sinte Catherine
kerke to Maaseyck, of Maas-eeke, eene stad in 't
Limburgsche, waar schilder Jan van Maaseyck of
Jan van Eyck geboren is. Daar geschiedde, met bisschoppelijke toestemminge, en in 't bijwezen van

eene bijzondere commissie, de plechtige openinge
der twee rijven, welke de stoffelijke overblijfsels
van de heilige gezusters Herlinde en Relinde, bevatten. Gij weet waarschijnlijk, Mijnheer, dat deze twee
heilige damen, in 't begin der zevenste eeuwe uit het
geslachte der Franksche vorsten gesproten zijn, en
dat zij 't aloude klooster ten Aldeneyck ofte Oudeneeke hebben gesticht. Vroegere schrijvers prigen
de bekwaamheid der twee gezusters in de schilderkunste, en in 't verveerdigen van allerlei borduurwerk, en niet ten onrechte, want heden nog ziet
men in de evengenoemde kerke van Maaseyck, twee
Evangelieboeken, die door die gezusters geschre-ven
en kunstig beschilderd zijn.
Wat de ervarentheid aangaat van Herlinde en
Relinde in naald- en borduurwerk, deze heeft klaar
gebleken bij de openinge van eene der twee rijven.
Daarin immers heeft men, benevens de reliquien,
eenen tamelijk wel bewaarden casufel gevonden,
waaraan een stuksken pergament vastgernaakt was,
dat 't volgende opschrift droeg : Hanc casulam contexerunt Sctw Herlindis et Relindis abbatissw, consecravit Sctus Theodardus episcopus Leodiensis, celebrarunt Sctus Willibrordus episc. Ultrajectensis et
Sctus Bonifacius Moguntinus. 't Is te zeggen : Die

casufel is verveerdigd door Sinte Herlinde en Sinte
Relinde, abdissen, gewijd door Sint Theodardus,
bisschop van Luik, gedregen geweest door Sint Willibrord, bisschop van Utrecht, en door Sint Bonifacius,
bisschop van Maintz.
De purperen stoffe van dien casufel, waarin 't
afbeeldsel van eenen gezeten koning David geweven
is, met het opschrift Rex David, in oude romeinsche
hoofdletters, als ook het gouden borduurwerk, dat
onder alle opzichten aan de schilderingen der bogemelde handschriften beantwoordt, dit alles stelt
buiten twijfel dat gezeid kerkgewaad tot de zevenste
eeuwe onzer tijdrekeinge moet toebehooren en echt is.
Zijn er onder uwe lezers of lezeressen die van
oude reliquien weten, die verdoold of zonder brieyen gebleven zijn, binst den betoken tijd of vroeger,
ze zouden wel doers van ze te bewaren en Beene oude
zijde of andere stoffe ervan te doers; ook weten uwe
lezeressen nu, zij bijzonderlijk die met naalde- of
spellewerk, Jesus in 't allerheiligste Sacrament iets
toebereiden, dat zij twee edele patroonessen hebben,
die in die stad leefden, waar de groote religieschilder
en christelijke Jan van Eyck geboren wierd.
Dit alles nemen zij ten hunnen besten.
Als ik ergens nog jets vinde betrekkelijk Sint
Willibrord ofte zijne reliquien, zoo zal ik het u,
Mijnheer, geheel geerne laten geworden.
Uw toegenegene, W.
Gedrui.t bij EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendru.kkers,Brugge.
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BOND DEN HEERD
EEN LEER- EN LEESBLAD VOOR ALLE LIEDEN
VERSCHIJNENDE WEIKELIJKS

N° 52

TWEEDE JAAR

DAGWIJZER

ZONDAG, 24. Dicit Dominus, vier-en-twintigste
en laatste Zondag na Cinxen. 't Evangelie staat 9e
jaar, bladz. 408, en voorspelt, ter gelegentheid van
't ende des kerkelijken jaars, het ende en de volendinge der wereld. Het. vergaan van deze bezoedelde
wereld, dat zoo klaar in de woorden des Zaligmakers
voorzeid wordt, lag van over ouds al, verduisterd
maar loch bekend, in 't geheugen der volkeren.
Hetgene de volkeren die niet schrijven en konden
eertijds wel wilden onthouden liebben, bijvoorbeeld
wetten en overleveringen, stelden zij op rijm enleerden het de een aan de andere, zoo nu nog zekere
Araben plegen, en zoo wij onze geboden geleerd
hebben
i Bovenal bemint eenen God,
Udelijk en zweert noch en spot, b etc.
Alzoo is 't gebeurd dat onze oudste voorouders ook
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zekere overleveringen hadden, die — gelukkiglijk
voor de geleerden! — een ijslandsch priester, eindelijk in de jaren 1200, opgeteekend heeft en bewaard;
zijn name was Saamund de wijze man; aldus vertelden de heidenen van onzen slam te zijnen tijde het
ende der wereld.
t Sedert den tijd dat de menschen het goud
gevonden hebben, zoo zijn zij boos geworden en
spoecten hun om den laatsten dag te doen aankomen;
dan zullen er drie felle winters achtereen volgen en
Been zomer en zal daartusschen zijn; 't zal hongersnood en diere tijd worden, broeders zullen malkaar
bestrijden, bloedverwanten in veedte leven, getrouwde
lien den echt schenden. Dan zal er een ijselijke wolf
de zonne opeten en de mane verslinden; de sterren
zullen vallen, de aarde zal beven, de boomen zullen
omverre slaan, en de kracht der aarde beroerd worden. Daar zal een schip komen dat gemaakt is van
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de afgesneden nagels van al die zullen gestorven
zijn, als dat nagelschip gereed is, zoo zal de zee
overstroomen en 't schip zal vlot komen. Snijdt toch
alle gestorvenen zorgvuldiglijk de nagels af, opdat
het schip Lange dure eer 't gebouwd is, want, in dat
schip komt de geweldige reuze Rijm gevaren, die
zal meèkampen in den laatsten slag. De wijde muffle
van den wilden wolf, als hij ze open doet, daakt van
boven aan de kappe des hemels en van onder aan
den bodem der aarde. De zeeslange zal neffens hem
kampen en venijn spuigen dat er lucht en water van
in brande komen zal. De eschenboom, waarop de
hemel steunt, valt omverre, de drie hanen kraaien
de zwarte hane in de helle, de roode bij de reuzen,
en de gouden hane bij de goden. De goden komen
uitgereden ten strilide, over den regenboge, die in
stukken valt, en zij rijden met een naar het strijdperk, waar de laatste slag moet geslegen worden.
Woen rijdt aan 't hoofd, en Donder, en Dijs, en Zater,
en ze vechten tegen den wolf, slag om stinger, en
tegen de slange. Donder overwint de slange, maar
hij sterft van haren stinkenden asem; een andere
godheid heeft eenen schoe aan zijnen rechter voet,
die gemaakt is van al de snipperlingen die van de
hielen en van de teen van de schoen gesneden worden door de schoemakers ; en laat nooit Been snijlingsken leder zelfs verloren gaan, want dien schoe
zal de felle kamper den wolf in zijn onderste bekkeneel zetten, en met de twee armen het bovenste
omhoogewaard heffen, dat de wolf vaneen scheurt:
hij is dood, maar zoo hij sterft sterft de wereld. De
zonne verbleekt, de zee slokt de aarde in, en geheel
de scheppinge vergaat in eenen afgrijzelijken brand.
Nogtans daar rijst eene nieuwe aarde uit de zee,
schoone en groene, en het graan wast erop, ongezaaid,
en daar schingt eene nieuwe zonne, het wordt een
betere tijd en gansch een ander leven. Zulkdanig
zijn de overleveringen die de geloofszendelingen bij
onze voorvaderen aangetroffen hebben, wanneer zij
ze komen bekeeren zijn; 't is gemakkelijk om verstaan
hoe, in menigerhande tegenstrijdige omstandigheden,
die omstandigheid hun toch voordeelig was, dat die
volkstraditie enkel behoorde gelauterd en gezuiverd
te zijn, om met de schrikbare voorspellingen van
het heilig schrift allerbest overeen te komen. Die
zuiveringe is geschied, en, God zij gedankt, wij zijn
christenen, zoo nogtans dat bier en daar nog een
oud wortelken in den grond blijft zitten van het
voormalig heidensch geloove. De vertellinge van den
laatsten slag, die op veel plaatsen nog niet uitverteld
en is, is 't eenig overblijfsel dat ik kenne van 't oud
vlaamsch geloove aan den toekomenden ondergang
dezer wereld. a In 't midden van Holsteen, te Noordorp, moet er eens op het kerkhof een escheboom
b

uitschieten, ) zegt men, a waarvan ieder jaar een
kleen spruitjen onmerkbaar opkomt; op ieder nieuwjaarnacht komt er een witte rudder, op een wit
peerd, naar dat kerkhof gereden, om het spruitjen
af te kappen, maar, ter zelver tijde, komt ook een
zwarte rudder, op een zwart peerd, en hij belet het
hem. Zij kampen langen tijd, en eindelijk wint de
witte rudder, en hij hauwt het eschenspruitjen af.
't Moet eenen keer gebeuren nogtans dat de zwarte
rudder de overhand heeft, ende den \linen rudder
omverre rijdt. Dan zal de esche opgroeien en groot
worden, dat men er een peerd aan binden kan. Dan
zal ook de koning komen, met groote legermachten,
en men zal daar vechten dat de lieden het blood al
boven uit hunne leerzen stroomt, en dat al die overblijven kunnen rond eenen trommel de soupe eten.
Dat zal de laatste slag zijn, en, na dien slag, zullen
1 andere tijden worden en 't zal goedkoop leven
zijn. ) In vlaanderen en wete ik niet dat er iets van
die vertellinge over gebleven is, buiten den name
R de laatste slag, en de plaatsaanwijzinge, dat is, te
weten, op het Beverhoutsveld, bij de Vulkeputten,
waar, in 1382, de Gentenaars legerden, die op Heiligbloeddag de Bruggelingen zoo deerlijk versloegen,
en Lodewijk van Male, onzen Grave, bijkans gevangen namen. Mochten doze reken onder de oogen van
dien schrijver komen, die de voorzeide plaatsen
nauwkeurig onderzocht en beschreven heeft, en Wilde
hij Rond den Heerd de wete doen, van 't gene hij
vernomen en verzameld heeft, ik zou mij er grootelijks omme blijen.
MAANDAG, 25. Sinte Katharinendag, l e jaar, bl.
408. — De kerkwijdinge van de Basilica van Sint
Pieters te Roomen, eerst door Paus Sint Sylvester,
't jaar 313, en tweedst door Paus Urbanus VIII. —
Geboortedag van Lodewijk van Male, 1330. — Sterfdag van Chlodwig, 511.
D1JSENDAG, 26.
WOENSDAG, 27.
DONDERDAG, 28. Sint Gregoris III, Paus van
Roomen, 741.
VRIJDAG, 29. Sint Andries avond.
ZATERDAG, 30. Sint Andreas of Andries, apostel
en martelaar. In Westvlaanderen, is Sint Andries
patroon der prochiekerken te Aartrijke, te Bixschote,
te Sint Andries, bij Brugge, te Woumen en te Zande.
Op Sint Andreas of Andriesmisse, dient geweten
uit het heilig Evangelie dat Sint Andries de oudere
broeder was van Sint Pieter; dat hij eerst, op het
prediken van Sint Jan Baptista, den Zaligmaker
kennende wierd, zijnen broeder Petrus ging halen
ende hem bij Christus bracht. Die twee allereerste
apostels zijn alle twee gekruist, gelijk Christus, doch
op verschillige manieren. Het Roomsch martyroloD
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gium zest van Sint Andries dat hij de Skutoi ging
bekeeren, die waarschijnelijk volkeren van onzen
stam waren, en dat hij to Patras in Achaia de martellood stierf. Hij was eerst gevangen, dan gegeeseld,
en eindelijk gekruist, aan een schrankend kruis, of
een tienekruis, zoo de latinen zuggen, crux decussata,
dat sedert dien den name van Sint Andries of Borgoensch kruis draagt. Waarom dan Boergoensch,
zoudt gij vragen. 't Is eene brugsche oorsprong. Onder de menigvuldige schatten die Philips de Goede,
Hertog van Borgoenjen en Grave van Vlaanderen,
ten zijnen huwelijke naar Brugge meèbracht was
een merkelijk deel van het ware Sint Andries kruis,
ter eere van welken heiligen Apostel, en, om 't
katholijk Geloove te ondersteunen, de Grave Philips
het ridderorder instelde van Sint Andries, anders
gezeid van het guldenvlies, te Brugge, in 't princen
hof, den tiensten Januarij 1430, wezende den dag
dat hij alhier trouwde met zijue gemalinne Isabelle
van Portugal. Sedert dien dragen de ridders van
het vermaarde brugsch order Sint.Andries kruis of
het borgoensch kruis als een eereteeken, en is 't de
name geworden van veel herbergen en plaatsen.
Voor de fransche revolutie stond ter prochie
van Sint Andries, de abdije van den zelven name,
uit 't order van Sint Benedictus. Hier late ik, tot voldoeninge van mijne lezers, eenige inlichtingen volgen
over de stichtinge en de afschaffinge van deze oude
en voortreffelijke abdije.
Ten fare 1096 trok de grave van Vlaanderen,
Robert van Jerusalem, met zijne edellieden ten strijde
naar 't heilig Land, om het uit de handen der ongeloovigen te helpen verlossen. Van God gezegend in
hunne onderneminge, veroverden zij, in 1098, Antiochien, dat alsdan eene der grootste en sterkste
steden was van den Oost. Maar terstond daarna
wierden de vlamingen, met hunnen grave, binnen de
zelve stad, door de Sarrasinen belegerd en in de
uiterste benauwdheid gebracht.
Als zij nu in den meesten Hood waren, zoo
heeft de heilige Apostel Sint Andries hem bij nachte
veropenbaard aan eenen zeer heiligen priester, genaamd Petrus van Marsillien, en gezeid dat God
almachtig hen zoude verlossen van hunne vijanden,
en toogende eene plaatse in de kerke van den Prince
der Apostelen, den heiligen Petrus, heeft belast dat
zij daar zouden graven en ontdekken de Lancie, met
dewelke de allerheiligste zijde rin onzen Zaligmaker
aan het heilig Kruis geopend hadde geweest. Den
dag verschenen zijnde, zoo heeft deze priester dit
visioen aan den grave Robert te kennen gegeven,
dewelke terstond dertien mannen heeft geboden te
graven in de voormelde plaatse van den morgenstond
af. Ondertusschen heeft de grave met zijne vlamingen
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God almachtig zeer vieriglijk om zijne gratie gebeden, en omtrent den avondstond hebben deze dertien
mannen dien onweerdeerlijken schat ontdekt, dien
de heilige Andreas beloofd hadde. Robert, de heilige
Lancie ziende, overgoten van tranen, heeft ze met
eene onuitsprekelijke devotie gekust, en, zijn yolk
moed gevende, heeft, uit Gods name, victorie ende
triomphe beloofd over hunne vijanden, 't welke ook
alzoo is geschied : want Ademar, legaat van den
Paus, de welke ook in de stad besloten was, de heilige
Lancie in de hand nemende, vergezelschapt van de
christenen, heeft eenen uitval op den vijand gedaan,
alswanneer terstond gezien is geweest een ontallijk
leger, zittende op wine peerden, afkomende de naast
liggende bergen, wiens veldheeren waren Sint Jooris
Domitrius en de Mercurius, dewelke den Apostaat
Julianus hadde verslagen. De christenen, dit heilig
leger ziende van de bergen afdalen, hebben meer
moed gekregen, en, nu als verzekerd zijnde van de
victorie, hebben de ongeloovigen zoo overvallen, dat
zij ter plaatse hebben verslagen meer als honderd
duizend mannen; zij hebben genomen vijf duizend
kemelen, geladen met goud, zilver en juweelen, ook
ontellijke ossen en schapen, zoo dat het onrnogelijk
was den bait in stad te voeren.
De grave Robert opentlijk ziende de hulpe des
Heeren, heeft terstond, als een dankbaar dienaar
Gods, geschreven aan zijne huisvrouwe Clementia,
de welke alsdan tot Brugge was, dat zij een klooster
zoude doen bouwen ter eere van den heiligen Apostel
Andreas, tot gedachtenisse dat deze heilige Apostel
hem veropenbaard hadde aan Petrus van Marsillien,
en getoogd de Lancie des Heeren. Clementia, deze
mare ontvangen hebbende, heeft terstond de fondamenten doen leggen om eene kerke en klooster to
bouwen, een half mijlken van Brugge, op eene plaatse
alsdan genaamd Straaten of Betferkerke, alsnu Sint
Andries.
Aldus schreef, in 1686, pater Nivardus van
Hove, prior van Dunen, in zijn stichtende boeksken,
't welk voor titel draagt : Het Leven, Mirakelen ende
wonderlijke vindinge van het heilig en ongeschonden
Lichaam van den zaligen Idesbaldus, derden A bt van
de vermaarde Abdije van Dunen.

Zoo dan, de gravinne Clementia bouwde een
klooster ter eere van Sint Andries, en Robert van
Jerusalem, bij zijne terugkomste uit het heilig Land,
stelde 't zelve onder 't bestier van den abt van Afflighem, op voorwaarde dat de meuniken van de onderdanigheid ervan zouden ontslegen zijn, en 't recht
genieten van eenen abt te kiezen, zoo haast 't huffs
genoegzaam zou bemiddeld zijn om twaalf paters te
kunnen onderhouden. De proostdije van Sint Andries
bleef omtrent 87 jaar onder 't bestier van Afflighem,
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tot dat zij, in 1187, ervan afgescheiden en tot eene
abdije verheven wierd.
't Klooster brandde ten grooten deele af, in 15'77,
en 't overige wierd korts daarna door de Geuzen
verwoest. De meuniken vluchtten waar hier waar
daar, tot dat zij, in 4585, in hun schuilhuis to
Brugge bijeen kwamen. Ondertusschen herstelde men
ten besten mogelijk de gebouwen van de abdije, en,
in 1632, gingen er de paters bezit van nemen, onder
geleide van hunnen ijverigen en geleerden abt Henricus van den Zijpe.
't Schuilhuis of refuge van de abdije van Sint
Andries stond te Brugge, in de Bouverijstrate, en
dient heden tot klooster voor de Capucincssen. Daar
schuilden de meuniken in slechte tijden, en, voor de
laatste maal, in 1791, als hunne abdije gebruikt
wierd voor soldaten hospitaal, tot omtrent 't ende
van 1796, wanneer zij afgeschaft en verstrooid wierden. Korten tijd daarna verkocht de fransche Republique al hunne goederen, en hedendaags en bestaat
er van die schoone abdije anders niet weer als het
ziekenhuis, met eenige stallingen en een huizeken,
die ten dienste waren van den abt.
De weleerweerde heer Maurus Elewaert, laatste
prelaat van Sint Andries, stied te Gent in 't begin
dozer eeuwe, en de langstlevende meunik was Mijnheer Antonius Meremans, die overleed to Brugge,
op 11 Januarij 1847, in den ouderdom van 88 jaar.
Sedert 1802 staat er in den choor van Onze
Lieve Vrouwe, le Brugge, een allerschoonste marbelen autaar, komende uit de voormalige abdije van
Sint Andries, hij is verveerdigd door den Brugschen
beeldhouwer Pieter Pepers, die Sint Jan Nepomucenus maakte op de Eekhoutbrugge.

zijtakken, wijd ende zijd, uitgespreid, en Lustig om
aanschouwen. Uit de spleten en de kloven, oft uit het
binnenste van den camferboom traant de camfergomme of harst, zoodanig dat de herders of spaanders self van dozen boom, gezaagd ofte gespleten, bij
eon zacht vier, den camfer uitzweeten. De camfer is
wit, doorschijnend, zuiver, stork van reuken; hij
ontvlamt lichte, en brandt op, zelfs in 't water vlottende, tot dat er niets meer van over en blijft. In de
lucht staande of in ongestopte eaten, verdampt hij
snel, en vervliegt, zoo sommige vochtigheden doen.
Als men een ofte moor graantjes camfer op 't water
laat vallen zoo heginnen ze straks te bewegen en to
draaien, alsof ze leven zouden, en dit geduurt tot dat
ze teenemaal verdampt zijn, immers in looter water
en is de camfer niet oplosbaar. Sommige lieden

UITSTAP IN DE WARANDE
DE CAMFERBOOM

De Camferboom, Laurus camplwra van de geleerden, en is de oude schrijvers niet bekend geweest,
dus ook Diet het gebruik en de nuttigheid ervan; hij
wast in Oost-Indien, Borneo, Sumatra en in Sinn, en
schijnt de gedaante van eenen okernoteboom te
hebben, zoo 't de prente wel uitgeeft; hij overtreft
in hoogte zooveel maal de gestalte van den mensch
als gij het bij der ooze kunt nagaan, eensgelijks op
de houtsnêehierbij : daarom immers plegen de teekenaars een manneken te maken bij de geteekende
dingen die zij veel te verminderen hebben van hunne
natuurlijke grootte. De camferboom heeft witachtige
bladeren, van maaksel de wilgenbladeren geheel wel
gelijkende. De struik of slam is aschverwig als die
van den beukenboom, somtijds wat bruinder, tamelijk vast, zeer hoog ende groot wordende, in veel

stoppen camfer in eenen penneschacht, en trekken
den wasem ervan in den mond, cigarwijs den penneschacht tusschen de lippen houdende, tegen de
kwaadaardige vluchtigheden die zouden kunnen in
de lucht bevat zijn : 'twordt aangeraden in tijd van
ziekten. De camfer stoort of riekt zoo stork, dat hij
't kleen gekriel van dieren de dood aan doet die
stollen, pluimen enz. plegen te bederven; daarom
legt men camfer in kleederen, of bij opgezette dieren,
enz. Azijn, Spiritus en zekere olien ontbinden de
camfergomme, en maken ze vloeibaar, zoo komt

het dat zij, als op-te-leggen of in-te-nemen remedie,
't zij drool, 't zij nat, kan gebruikt worden; de hoeveelheid nogtans dient.van een deskundig man vastgesteld to zijn, anders zoo de camfer, in de plaatse
van, na den dosis, de zenuwen to wekken of to sullen,

zware ongemakken kunnen veroorzaken.
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JESUS CUM MARIA SIT NOBIS IN VIA

Om de gunsten van de schoonmoeder van onzen
genadigsten hoer en Grave Philips tot zooverre te
winnen, had Colombo hem menigerhande moeiten
en tegenslag moeten getroosten.
Ten eersten Fra Fernando de Talavera, van 't
order der Hieronymiten, prior van Onze Lieve
Vrouwe de Prado, te Valladolid, en koninginne
Isabellens biechtvader, en was eilaas, noch sterrenoch wereld- noch menschenkundig als Pater Jan,
en hij bleef verre beneden de opgevatte hope van
Colombo, zoodat hij, in afwachtinge van zonder hem
beteren toegang aan 't hof te kri;gen, wear aan 't
kaarten maker viel, en 't boeken afschrijven, om te
lever.
Ten tweeden, Colombo kreeg kennnise, en
trouwde met Beatrix Enriquez, die de moeder wierd
van zijnen Diego, dien hij te Palos gelaten had, en,
op den 29 Oest 4486, van Fernando Colombo, den
jongeren zoon van den grooten man.
Ten derden, hij schreef naar den koning en
ne kreeg geene antwoorde.
Ten vierden, de leermeester van onze dan toekomende Gravinne, de gewezen pauselijke nuntius,
Antonio Geraldini, die een edel herte was, wierd de
vriend van Colombo, bracht hem bij Don Pedro de
Mendoza, den groot cardinaal van Spanjen, en de
groot cardinaal van Spanjen hielp Colombo verder,
tot bij de grootmachtigheid des konings en der
koninginne.
Maar !
Was Isabella bewogen, o Colombo, door uwen
ijver om nieuwe koninkrijken Christo te gaan veroveren, en om 't oud koninkrijk van Jerusalem weer
vrij te koopen, Ferdinand en dorst, op uw woord
alleen, Been geld, geene schepen, geene levers van
menschen wager, en 't wierd beslist dat Salamanca
eerst zou spreken. En Salamanca, na veel sprekens
en tegensprekens, sprak Colombo's moedige werkdadigheid, die al op zijn aanzichte bloeide, terug tot
in diepste van zijn herte, — maar niet verder.
De eenigsten die Colombos gedachten aanveerdden en goedvonden, ja die hem ten hunnent herbergden en in zijne mondkosten en andere behoeften
voorzagen, waren de zoo dikwijls gelasterde spaansche preekheers van de universiteit van Salamanca.
De zake die in dien tijd alle andere zaken overtopte, de res Summa was de Mooren uit Spanjen
slaan. De legeren wierden tot eene laatsten slag
spoedig bijeen get romtneld, en in 't geruchte van den
oorlog verging het pleiten en het wederpleiten
omtrent Colombo. Isabella zelve steed te peerde,
en ondersteunde, met het zweerd in de schoone
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hand, de vrouwelijke bevelen die manner ten strijde
joegen en hun de victorie deden bevechten. Zoude
't u verwonderen zoo Colombo in het harnas van den
krijgsman hoopte nader to geraken tot zijn ontwerp
als in de toge der redetwistende geleerdheid?

SINTE CIECILIA
En binst dat Urbanus in 't gebed lag, zoo zag
Valeriaan, al met een keer, een ouderling naar hem
komen, die gekleed was in blinkende blinkende
kleeren, en die in zijne harden een pergament Meld,
waarop er gouden letters stonden, dit was Sint Pauwels, de apostel der volkeren. Plat ter aarde viel de
jongeling, op het zien van dien hemelschen gryzaard ;
maar Paulus rechtte hem op en sprak : g Mijn zoon
zei hij, « leest doze woorden en gelooft, zoo zult gij
verdienen zuiver to worden en den Engel to aanschouwen van Wien Cecilia u gesproken heeft. Valerianus
hief zijne oogen op en las : alien God, ern geloove,
een doopsel; een God alleene, die in alles en borer
alles is ! »
Mijn zoon, » hernam de grijsaard, gelooft
gij dat het alzoo is ?... » En hij, vol van vier «Niets
order de zonne en is zoo waar!... » sprak hij.
Binst dat hij dit zei was het vision verdwenen,
en Valeriaan stond daar alleene, bij Urbanus, die
hem leerde en wees in de katholike leering e; daarna
doopte hij hem in den name des Vaders, ende des
Zoons, ende des Heiligen Geests; en hij zond hem
weder naar Coecilia.
Als Valerianus, in 't witte gekleed, terug kwam,
vond hij de maagd zitten bidden in haar cubiculum ,
en revers haar zag hij een Engel staan, die schitterde gelijk de zon, die vlammende vlerken droeg, en
die in ieder hand eene kroone hield, die gevlochten
was uit roozen en blanke lelieblom men. De eene zette
hij op des jongelings en de andere op Ccecilias hoofd:
« Maakt nu, » zei hij, « dat gij beiden deze kranzen
weerdig blijft dragen, met zuiver en onschuldig to
zijn van herten, want ik heb die kroonen me'egebracht
uit den hof des hemels, en niemand en zal ze kunnen aanschouwen, zonder dat hij eerst door zijne
reinheid de gunsten des Heeren verdierid hebbe.
En nu, o Valeriane, nu dat gij een kind van ChrisP

tus zijt, de zone Gods zendt mij tot u, opdat gij
eene vrage zoudt doer, belovende u alleszins toe
to staan! .... » Geknield voor de voeten van den
blinkenden Engel, sprak de nieuwe bekeerde : « o ! 1k

en heb niet anders to begeren als dat mijn brooder
Tiburcius, die mij zoo lief is, zou mogen 't zelve geluk verkrijgen, dat ik heden bekomen hebbe. o Mijn
God, sta mij dit toe, en toot ors beide den weg der
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volmaaktheid! » Er blonk een hemelsch Licht op den
Engel zijn aanschijn en hij antwoordde : Geen
gunste en zou Christus u liever schenken als de deze!
Ja, gelijk Cecilia u tot Jesus heeft gebracht, zoo zult
ge ook uwen broeder brengen op den wed des
lichts. En, met deze woorden, sloeg den Engel zijne
glinsterende vleugels en vloog hemelwaard.
Voort bleeven de twee echtgenooten, vol van
eene heilige liefde, met malkander in gesprek, tot
dat Tiburtius, Valeriaans broeder, binnen kwam.
Hij ging rechte naar Cecilia en gaf haar, die nu
zijne zuster was, eenen kus op het voorhoofd
Ach ! Welk een hemelsche gear stijgt er uit uw
lijzig hoofdhair ! Hoe komt het dat gij, zoo late op
't jaar, zwemt in rooze- en leliegeuren? Zulk eenen
verkwikkenden, zulk eenen aangenamen reuk en
zou ik niet asemen, hield ik verschgeplukte blommen,
die nog den dauw dragen, in mijne handen. 0 ja, 't
is als of zij dronge, de reuke, tot in 't diepste van mijn
herte, 't is als of hij mijnen boezem herschiepe!
Welbeminde broeder, hernam Valeriaan, 't is
ik die u van den hemel verkregen heb, dat gij die
zoete geuren zoudt mogen asemen, en, wilt gij gelooven, zoo zullen de blommen, die zoo good rieken,
zienbaar zijn. Dan, o dan zoudt gij Hem kennen,
wiens blood rood is als een roozenhert, en Wiens
vleesch zoo wit is als 't lelieblad. Ja, ik en Cmcilia
dragen beide eene kroone, die gemaakt is van blommen, die meer vonkelen als purpergloed en witter
zijn als sneè!
« Droom ik? » vroeg Tiburtius, «spreekt ge
rechtzinnig? »
« Droomen ! hernam Valeriaan, « droomen,
ja, ons voorig leven was eon droom, niets als een
droom; maar, nu dat wij ontwekt zijn, is het voor ons
gedathi met valschheid en leugentaal, want de goden
die wij tot nu toe bewierookt hebben en zijn niet
anders als walgelijke geesten van bedrog.
« Maar, hoe komt gij dat te weten? zei Tiburtius hierop.
« De Engel des Heeren heeft aan mijn herte
gesproken en zoo zal hij ook tot spreken, is 't dat
gij de valsche goden wilt afgaan ! ....
o Molt ik eenen Engel zien, hernam Tiburtius,
meer en zou ik niet wenschen. Maar hoeveel tijd
moet ik hebben om mij daartoe te bereiden?
Cecilia antwoordde : g Ware er maar een leven
alleene, toen zouden wij met recht en reden moeten
vreezen; maar, achter dit Leven komt er een ander,
zonder kwellingen, zonder Teed en zonder einde,
en met dit te verliezen vinden wij het andere, dat
zoo vele meer weerd is : waartoe dan gevreesd?
• Maar 'k en heb ik nog nooit gehoord dat er
nog een leven kan zijn achter dat dit bier uit en
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't einden is?
Ge moet het dan weten, zei « want
't gene ik u zeggen ga is waar, en 't zal altijd waar
zijn : Ons leven dat wij bier op der aarde Leiden, in
't midden van pijne en weedom, wat is het toch anders
als een keten van rampen, tranen en vernederingen.
En, na dat wij vele, zeer vele hebben afgezien,
het toch altijd uit op een en zelfste, op de dood.
En als ons leven t' enden is, 't is voorbij gegaan lijk
rook en lijk hoof dat verdroogt in den meersch? Maar
hierop volgt een leven, dat vol is van vreugde en
wellust voor de goede, vol van pijne en bitterheid
voor de kwade!
« Doch, om dat te gelooven, zou men het moeten
gezien hebben; en wie dan is er ooit nog van daar
wedergekeerd, om ons te zeggen wat er daar al gebeurde ? ACecilia stond op, uit hare oogen straalde
eene hemelsche wijsheid, en heftig riep zij uit : « De
Schepper van al dat wij zien of niet en zien heeft
van alle eeuwigheid uit zijn eigen zelven eenen Zoon
gebaard, en door zijne goddelijke kracht heeft hij
ook den Geest voortgebracht : 't is de Zoon die alles
wat bestaat regeert, 't is God de heilige Geest die 't
al bezielt. •
« Hoe? viol Tiburtius in, a daareven zeidet gij
dat er maar een God en was, en ge noemt er mij
nu drie? » .Het is jnist daarin, • antwoordde de
maagd, « dat het mysterie der heilige Drievuldigheid
en der majesteitvolle Oenheid van 't goddelijk Wezen
besloten ligt. Hoort, 'k zal 't u klaarder maker door
eene gelijkenisse : wijsheid wilt zeggen : oordeel,
geheugen en verstand te Bare genomen; 't oordeel
dient om de waarheden te onderscheiden, 't geheugen om ze te onthouden, en 't verstand om ze te
onderzoeken, nu, zouden wij durven zeggen dat die
of die man drie wijsheden heeft? Indien dan de
bronze mensch drie krachten in een en den zelven
geest kan bevatten, waarom dan de eenheid van
Gods wezen en 't blinkende mysterie der heilige
Drievuldigheid niet erkend?D
Zoo sprak Cecilia, en Christus gratie daalde
meer en meer in Tiburtius herte, en hij vie] op zijne
knien, roepende : g Coecilia, welbeminde zuster, eons
menschen tonge en kan alzoo niet spreken; ja 't is
Gods stemme die vloeit nit uwen mond. En hij
bedankte den Heere dat het mysterie der eenheid
en der drie Persoonen hem zoo klaar was voor oogen
geleid. Dan zei hij tot Valeriaan : Brooder, zei
hij, d nu en ligt er niets meer in dit heilig mysterie
dat mij duister schijnt; maar daar zijn nog sommige
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punter waarvan ik zou willen uitleg hebben?

« Vraagt dit aan mij, antwoordde Cecilia;
uw broeder, die nog het witte kleed der nieuwelingen draagt, en zou misschien op al awe vragen geene
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antwoordde' kunnen geven. Maar, ik voor mij, 'k ben
ik van kindsbeen of geleerd en gewezen geweest
ill de wijsheid van Christus. ) Zoo zei Tiburtius
dan : ilk heb 't al gevraagd en 'k vrage ten tweeden
male : wie mag die zendeling zijn die u die geheemen
van 't ander leven is komen boodschappen? A « God
de Vader, A antwoordde Cecilia, t heeft van uit den
hoogen Hemel zijnen eigen Zone Jesum Christum gezonden, die geboren is uit de maagd Maria. Op den
heiligen berg is hij verschenen, roepende met luider
stemmen : Komt alien tot mij, gij volkeren van hier
beneden, ende in u zal ik het leven storten ! Daarop
zijn de menschen, van alle elden en van alle geslachten, toegeloopen en Hij sprak tot alien : Doet boete, zoo
zei Hij, over uwe voorige onwetendheid; want 't is
tijd dat het rijk des Heeren op het rijk der menschen
volge! Ja, God wil zijn rijk schenken aan degene die
gelooven, en die heiligst zal geleefd hebben zal rijkst
zijn in belooningen. Bitter en eeuWig zullen 't de
slechte dan beklagen, in de vlammen der helle,
maar 't zal te late zijn !... En de goede zullen blinken
gelijk sterren, in den schoot der altijd durende
glories altijd wentelen, altijd leven in 't vleklooste
geluk; erin dartelen lijk de vogels in de lucht, daar
is het lot van Jesus dienaars! Veracht dan 't geluk
van de wereld en zoekt het eeuwig leven : want, 't
aardsch geluk zal ver bcraan, maar 't ander en kent
noch Palen noch perken noch ende.
t Dit gaat al te spoedig : zweert mij alleenlijk,
dat gij verzaakt aan den valschen en gevloekten eeredienst, en dat gij gelooft in den éOnen, waarachtigen
God, die in den Hemel woont.
t 'k En kan 't niet wijs worden, zei Tiburtius,
« waartoe dat dit mij kan dienen ?
Hier trad Coecilia in 't spel : t Hoe ! • zei ze,
gij en kunt niet verstaan waarorn marbel, steen,
hout en ijzer geen goden en zijn? Ja, die ijdele
beelden, waarop de kobbe heure netten spint, waarop
den OovaAr zijnen nest bouwt, en die getrokken zijn
uit den frond door dieven en moordenaars handen,
gij kunt dat aanzien als goden ! Een lijk is zoo vele
als een afgodenbeeld : 't heeft al zijne leden, maar
't en heeft noch asem noch leven: zoo ook heeft een
beeld al zijne uitNA endige leden, maar roeren of
bewegen en kan het niet. Gij naamt dat godheid en
ge zoudt het moeten spotternije, schelmstuk en leugentaal heeten; nooit en heeft uwe godheid geleefd
of kunnen leven.
Verlicht door een straal der gratie hadde Tiburtius eene sperke van de waarheid gevat, en hij riep
uit : I Ja, het is alzoo, men zou moeten zinneloos zijn
om dat niet te begrijpen, 'k moet het bekennen dat er
geen ander God en kan zijn als de God der christenen ! •
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Hierop vloog Coecilia in zijne armen en sprak
I Nu is het dat ik in u eenen waren broeder vinde.
Christus liefde heeft van uwen broeder mijnen bruidegom gemaakt, 'en door uwe verachting voor de
valsche goden worde ik waarlijk uwe zuster. Gaat en
ontvangt het doopsel, en ge zult de Engelen zien.
Dan vroeg Tiburcius aan zijnen broeder : t Bij
wien zult gij mij leiden ?
t Bij eenen weerdigen man, ) zei Valerianus,
met name Urbanus. Oud is hij, zijn hair is wit,
zijne oogen zoet, en zijne woorden vol van waarheid
en hemelsche wijsheid.
Is het misschien naar dien man dien de christenen hunnen Paus heeten? Men zegt dat hij al twee
maal veroordeeld is geworden op de tribunalen, en
dat hij fevers weg zit, men weet niet waar ! Indien
men hem vond zou hij sterven, en wijlieden met hem,
zoo wij t' zijnen gezien waren ? Waarom dan zouden
wij gaan zoeken achter God, en gevaar loopen van
ons leven to verliezen ?
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AAN DEN DICHTER

Kon ik ook uw tale spreken.
Tale die mijn ziele roert,
En mij uit dees zwarte diepte
Naar een reinen hemel voert!
Tale, vol van liefde, en krachtig,
Die mijn binste trillen doet,
Ware ik arme die loch machtig,
'k Sprak die aan uw vlaamsch gemoed.
g'Hebt zoo dikwijls, mijnen hoofde,
Op mijn borst als 't nederviel,
Eene tranenbron geschonken
En de vreugde aan mijne ziel !
Ja! hoe dikwijls, als aan dwaasheid
Ik mijn hert gaf en mijne acht,
En om God in 't stil te bidden
Noch en peisde noch en dacht,
Liefde in mijne borst ontstoken,
Vonk van een verslindend Licht,
Die, God dank, en u ook, dichter,
.Mijne ziel heeft opgericht.
Taal des dichtens, taal des biddens,
Godvereende Poezij,
Taal des zingens, taal der liefde,
Galm van 's Hemels harmonij,
Toongeluid, waarin de ziele
Tot de ziele vlammen spreekt,
Vier, dat in weldoende warmte
't IJs van 't kwijnend herte breekt!
Ik gevoel u, ik verstaan u,
Dichter van mij nooit gezien !
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Ver van mij en ik van u, ach
Ziet mijn oog u nooit misschien.
't Doet! — 't ligt hoop in mijnen boezem,
In mijn hers is hoop geleid,
Saam eens Jesum te genieten,
Tot in aller eeuwigheid.
HET LAI/OXEN

In een kluize droef en naar,
In zuchten smeltend en gebeden,
Betrachtte een heilig kluizenaar,
Het leven en zijn nietigheden.
Een aarden lampken Boot zijn Licht
Grijs grauw al op de rotsewanden.
Rood kleurde 't 's ouderlings gezicht
En zijn bijeengevouwen handen.
Met weemoed en bedroefde ziel
Liet hij zijn geest in grafsteen dwalen;
't Wierd laat, als hij nit 't mijmren viel
Verbleekten stervend 's lampkens stralen.
0 lichtje, sprak hij eindlijk dan,
Uw schittren en uw dansend been,
Dat ieder windje dooven kan,
Is 't droeve zinbeeld van ons leven.
WAT IS 'T?

weet niet als ik in de kerk ga,
En in den choor daar kniel,
Daar in den choor der groote kerk,
Wat omgaat in mijn ziel.
De priester staat aan 't heilig autaar;
Een weinig nog, en God
Die komt van uit zijn sterrenhemel
Ter aarde op zijn gebod.
De priester staat en zingt aan 't autaar,
En de orgel zingt met hem,
En smelt en mengt zijn zachte toonen
In 's priesters blijde stem.
0 stem des priesters, stem des orgels,
Zijt gij 't die mij bedwingt?
Zijt gij 't die 't kloppend hert doet stilstaan,
En in mijn beendren dringt?
Of is 't de rook der wierookvaten,
Gezwierd op slap en maat,
Door 't paar in 't wit gekleede dienaars,
Dat naar den autaar gaat?
De rook die stijgt in voile walmen,
De rook en geur die stijgt,
Gelijkt 't gebed op Englenvleuglen
Des yolks dat biddend zwijgt.
De wierookdragers zijn gekomen
En staan aan 's autaars voet,
En de orgel luidt en bromt nu, dat bij
De beuken dreunen doet.
De priester zwijgt, 't gewijd metaal klinkt,
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En ieder wierookvat,
nu driemaal klimmend, driemaal vallend,
Bewierookt Jesus pad.
Hoor! Heilig! — Stil is't, 't rookt, ik beef! Ach!
Een koll doorloopt mijn leen.
Wat heil? Wat is 't? Scheidt ziel en lichaam
Misschien een stond vaneen !
STEENEN
Cet lige est sans pitid. Lafontaine

'k Zag een beekske murmelend vloeien
Met zijn zilvren ruisschend nat;
'k Zag in 't gras daar blomkes bloeien,
Blomkes met zijn schuim bespat.
'k Hoorde 't stille en zachtjes klagen
Langs het steeltje van de Mom;
Doch, om 't beekske wat te plagen,
Nam 'k een zwaren steen, en .... plom !...
Zei de steen, en 't kletste in 't water,
En 't omroerde al waar hij lei;
En de Beek kwam met geklater
Schuimend worstlen met den kei !
Doch, welhaast wierd 't nat weer klaar, en
't Witte zand verdook den steen,
En het beekske met zijn baren
Liep weer murmlend zachtjes hen.
En ik dacht : Wat is op aarde
't Geen mij sours tot droefheid strekt,
't Geen mij wee of hertzeer baarde?...
— Steenen, die de tijd bedekt.
E. V. V.
i

WAAR. 'T VLIEGEN WIL, ETC.
Als men 's morgens op een zekere uur wil wakker zijn, gebruikt men, al de kanten van Waarschoot,
nog al het volgend rijmken .
Heiligen engel Sinte Michiel,
Ik beveel u mijn lijf en ziel;
Heiligen engel bewaarder zoet,
Wil mij wekken met der spoed,
Niel te vroeg of niet te laat
Als de klok vier' uren slaat.
1 Men zegt de ure die men begeert.
c Gits, Sttian en Hooglee! ) roepen de menschen
te Gheluwe, als ze bij navende een sterre zien verspringen. Ze gelooven immers dat ze een zielken uit
het vagevier verlossen, als ze, binst de wijle dat de
sterre verspringt, drie prochienamen kunnen opzeggen. Poucke, Loo, Vinckt! zeggen andere; wie weet
er nog ?
Gedrukt bij 'EDW. GAILLIARD, en COMP. Boek- en Steendrukkere, Brugge.
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