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»
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EERSTEN DRUK.
DRUK.
Deze bloemlezing
m. tot beter
beter lezen
lezen en
en dieper
dieper waarbloemlezing poogt
poogt o. m.
deeren van
onze « goede»
leiden.
schrijvers te leiden.
van onze
goede» schrijvers
\Vat
reeds overvloedig
overvloedig in
werken van
van dien
dien aard
aard
\Vat reeds
in andere
andere werken
voorkomt
binnen ieders
ieders bereik
bereik is,
is, werd
werd over
over 't algealgevoorkomt en
en dus
dus binnen
meen hier niet opgenomen.
opgenomen. De meeste
meeste stukken
stukken mogen
mogen dan
dan wel
«
0 nieuwe bloemen» genoemd.
Om
de le(
!el rlingen
geleidelijk heele
heele werken
vrucht te
te
werken met
met vrucht
Om de
rlingen geleidelijk
leeren lezen,
lezen. werden enkele
enkeleN-rij
vrij lange
lange prozastukken opgenomen.
Veel
fragmenten zullen er
toe aanleiding
aanleiding geven,
geven. net
net ganer toe
Veel fragmenten
sche werk
en door
door de
de leerlingen
leerlingen buiten
buitende
deklasse
klassetete
werk te bespreken en
laten lezen.
lezen.
Met hei
oog op
het stelselmatig
stelselmatig afleeren N-an
van vaak voorko\'oorkohei oog
op het
mende
uitspraakfouten, zijn
zijn achteraan
een paar
paar bladzijden
mende uitspraakfouten,
achteraan een
uitspraakoefeningen
aangebracht.
uitspraakoefeningen aangebracht.
Maart 1924.

BIJ DEN
DERDEN DRUK.
DEN DERDEN
Deze
nagenoeg aan de
de vorige
vorige gelijk.
gelijk. Aan
Deze nieuwe
nieuwe uitgave
uitgave is
is nagenoeg
de volgorde van
van de stukken is
veranderd; eenige nieuwe
is niets veranderd;
zijn
aan toegevoegd.
toegevoegd.
zijn er aan
De levensschetsen van
schrijvers komen
komen thans
thans niet
niet meer
meer
van de schrijvers
achteraan in
in 't bock,
wcl na
na een
een eerste
eerste uittreksel
uittreksel uit
uit hun
boek, maar wel
werken.
N
ogmaab einzen
aan allen
allen die
die ons
ons met
met raad
Nogmaals
(inzen besten dank
dank aan
en daad
daad bijstonden.
bijstonden.
Maart 1928.
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V ADER EN 1IOEDER

1. HET KRUISKEN.
KRUISKEN .
1.
~t

Eerste, dat
dat mij
mij moeder
moeder vragen
vragen
Eerste,
leerde, in
in lang
lang verleden
verleden dagen,
dagen,
leerde,
als ik
ik hakkelde,
hakkelde, ongeriefd
ongeriefd
als
nog van
van woorden,
woorden, 't was,
was, te gader
gader
mijn handjes
handjes doende:
doende: ««Vader,
Vader,
bei mijn
me een
een kruisken,
kruisken, als
als 't
belieft I »
geef me
't uu belieft!
'k Heb een
een kruiske
kruiske dan
dan gekregen,
gekregen,
menig keer,
keer, en wierd
wierd geslegen
geslegen
menig
op mijn
mijn kake
zacht en zoet...
zoet ...
op
kake zacht
zijt mij,
mij, bei te
te gader,
gader.
Ach,
Ach, ge zijt
afgestorven,
moeder, vader,
vader.
afgestorven, moeder,
't
mij nu
nu nog
nog leedschap
leedschap doet!
doet!
't geen mij
Maar, dat
kruiske, 't is
geschreven
is geschreven
dat kruiske,
diep
mij in
in den
den kop
kop gebleven,
gebleven,
diep mij
teeken van
mijn erfgebied:
erfgebied:
van mijn
die
schedel mij
mij aan
aan scherven
scherven
die den schedel
sJoege,
hiete 't kruisken derven.
derven,
sloege, en
en hiete
nog en
en hadd'
hadd' hij
hij 't kruisken niet.
niet
Guido
Gezelle.
Guido Gezelle.
Uit «JllijmsnoelI'»
Ittijnasnoea. » J. Lann.oo.
Lannoo, Thielt

2.
2.

GUIDO GEZELI~E.
GEZELLE.

In 't oude
lieve Brugge,
Brugge, in
inden
denlandelijk-stillen
landelijk-stillen Rolleweg,
Rolleweg,
oude lieve
Ste-Kruisveste met
haar hooge
hooge windmolens
windmolens en
en haar
haar
nabij
nabij de
de Ste-Kruisveste
met haar
water
Mei183o
1830onze
onzegroote
grootePriesterPriesterwater erl
en boomen,
boomen, werd
werdop
op 1Mei
Dichter
Guido Gezelle
GezelIe geboren.
geboren.
Dichter Guido
Pieter
Gezelie, zijn
geboortig van
van Heule
Heule bij
bij
Pieter Jan
Jan Gazelle,
zijn vader,
vader, was
was geboortig
hij moest
moest optrekken
optrekken
Kortrijk.
hij 20 jaar,
jaar, of hij
Kortrijk. Nauwelijks
Nauwelijks was hij
voor
Napoleon; hij
hij zou, gelijk
gelijk zooveel
zooveel duizenden
duizenden Vlamingen,
Vlamingen,
voor Napoleon;
na
den slag
slag bij
bij Leipzig
Leipzig (1813)
(18 13) in
in de
de Elster
Elster (een
(een rivier
rivier in
in
na den
1

Duitschland) verdronken
was bijtijds
bijtijds het leger
leger
verdronken zijn,
zijn, maar
maar hij
hij was
van den
den aartsgewelden.aar
aartsgeweldenaar ontvlucht;
ontvlucht; zijn
ûjn vader
vader immers
immers wilde
wilde
hij streed
streed voor
voor een
een keizer,
keizer, die
die door
door den
den Paus
Paus in
inden
den
niet,
niet, dat hij
kerkban gedaan
gedaan was.
was. Achtervolgd
Achtervolgd door
door gendarmes
gendarmes verstak
verstak hij
hij
Heule. Na
Na Napoleon's
Napoleon's tijd
tijd werd
werd hij
hij hovenier
hovenier in
in 't
zich
zich te
te Heule.
Roeselare en
en naderhand
naderhand bloembloem- en
en boomboomKlein
Seminarie te
Klein Seminarie
te Roeselare
kweeker
Brugge.
kweeker te Brugge.
Guido
Gezelle's moeder, Monica
Monica Devriese,
Devriese, was
was een
eenwelgestelwelgestelGuido Gezelle's
de boerendochter
boerendochter uit Wyngene.
Wyngene. De
De hofstede,
hofstede, waar
waar ze
ze geboren
geboren
werd,
zoon in
in zijn
zijn ouden
ouden dag
dag wederzien
wederzien en
en vol
vol liefde
liefde
werd, zou
zou de
de zoon
groeten:
Scheef
de poorte,
poorte, van
van oudheid
oudheidgeweken;
geweken;
Scheef is
is de
zaalrugdel 't dak
van de
de schure;
schure; overal
overal
dak van
de zwepingen?
zwepingen~ zit
zit er
er gesteken;
gesteken;
stroo
stroo op de
vodden
beveursten4 het
huis en
en den
den stal...
stal ...
vodden33 beveursten4
het huis
Daar
dat moeder
moeder zat;
zat; daar
daar is
is 't,'t,dat
datvader
vader
Daar is
is 't, dat
vond
en herte
herte bracht;
bracht; daar
daar
vond die
die hem
hem arbeid
arbeid en
knielden
gader,
knielden wij,
wij, kinderen,
kinderen, handen
handen te gader,
baden
wij, kleenen
grooten, te gaar...
gaar ...
baden wij,
kleenen en
en grooten,
Ach,
verheugen mij,
mij, ach, hoe
hoe verheffen
verheffen
Ach, hoe
hoe verheugen
de
oudere dagen
dagen mijn
mijn diepste
diepste gemoed!
gemoed I
de oudere
Is
er wel
wel iemand,
iemand, die
die 't ooit
beseffen
Is er
ooit kon beseffen
wat
gij, oud
oud hof,
hof, mij
mij nu
nu zegt,
zegt, mij
mij nu
nu doet?
doet?
wat gij,
Vader was
een verstandig
verstandig man
man en
en had
hadden
denmoncl
mond vol
vol luiluiwas een
noemde zich
zich zelf:
zelf: ««Pier-Jan,
Pier-Jan, die
die geen
geen
mige
spreuken. Hij
mige spreuken.
Hij noemde
Fransch
kan» en
en«geen
« geenkwezelare
kwezelaremaar
maargeen
geenezelare
ezelare».)}.
Fransch en kan»
Hij
lokte den
zijn hof,
hof, liet
liet er
er hem
hem
Hij .•lokte
den kleinen
kleinen Guido
Guido gaarne
gaarne in
in zijn
plukken
snoeien en wekte
wekte de
de eeirste
eerste liefde
liefde van
van den
den Dichter
Dichter
plukken en snoeien
tot de
de heerlijke
heerlijke schepping.
schepping.
Moeder
en zedig
zedig en
en leerde
leerde haar
haarkinderen
kinderen godgodMoeder was
was stil
stil en
vruchtig zijn.
zijn.
begaafde knaap.
knaap. Hij
Hij werd
werd als
als eerste
eerste uitgeuitgeGuido
Guido was
was een
een begaafde
roepen
de Eerste
Eerste Communicanten
Communiçanten der
stad, en
en die
die
roepen onder
onder al
al de
der stad,
hem
de leering
leering onderwezen
onder~ezen hadden
hadden waren
waren zoo
zoo fier,
fier, dat
datzij
zij
hem in de
den schuchteren,
schuchteren, spartelenden
spartelend en jongen
de kerk
kerk op
een leeg
jongen in de
op een
1. Zaalrugde:
1.
l':aa.Jxugde: met
met een
een rug
rugals
a,lseen
eenzaial
zaal(zadel).
(z!i.U.el).—
- 2.2.Zweping:
Zw€!ping.: dwarshout
dwars hou""
dat de
doe kapgebinten
kapgebinten verbindt.
verbindt. —
- 3.
3. Vodden:
Vodden: graszoden.
graszoden. —
- 4.
Beveursten:
4. Beveursten: de
dakYor~t
vormeu
idakvorst vormeu

8

:voetstuk
hem eens
eens goed
goed door
door zIJn
voetstuk 'hieven,
hieven, om
om hem
zijn makkers te
laten bezien.
Zijn
was liefst
liefst buiten
buiten alle gedruisch,
gedruisch, zoekende
naar
Zijn geest
geest was
zoekende naar
schoonheid
hof, of
of naar
naarwijsheid
wijsheid in
in
schoonheid in
in de bloemekens ,'an
van den hof,
de boeken.
boeken. « Als ik mijn zoon
wilde zoeken»,
zoeken», zei
zei Pieter
Pieter Jan
Jan
zoon wilde
dikwijls, ««dan
dan vond
hem altijd in een
hoekske met
een
vond ik hem
een hoekske
met een
boekske
». Ook
zat de jongen menigmaal
menigmaal in een van
molens
boekske».
Ook zat
van de molens
veste, waar
waar vader
vader Ghevaert hem
uit zijn
zijn bijbel
bijbel voorlas
voorlas
op
op de veste,
hem uit
of boeiende dingen
vertelde.
dingen vertelde.
Daar
bijzonders in
knaap, en
en vader
vader en
en moeder
moeder
Daar stak
stak iets bijzonders
in den knaap,
dachten,
hij best
best zou
zou « voortleeren
».
voortleeren».
dachten, dat
dat hij
Hij begon zijn
zijn Latijnsche studiën te Brugge en zette
zette ze
ze voort
voort
eenbekwame
bekwameleerling,
leerling, doch hij
ging
te
Roeselare. Hij
Hij was
was een
hij ging
te Roeselare.
onopgemerkt voorbij;
voorbij; naar
stond hij
hij niet
niet en
en zweeg
liefst
zweeg liefst
naar eer
eer stond
waar
anderen spraken.
spraken.
waar anderen
In 1854 werd
hij te
te Brugge
Brugge Priester
Priester gewijd en 't't zelfde
zelfde
werd hij
jaar tot leeraar aan 't Klein
Seminarie te Roeselare benoemd.
Klein Seminarie
Daar
dichtte hij
hij en
en leerde
leerde zijn
zijn studenten
lijn leerleerdichten. Zijn
Daar dichtte
studenteri dichten.
lingen
waaronder
Hugo
Verriest
aanbaden
hem.
lingen — waaronder Hugo Verriest — aanbaden hem.
In
Mei 1858 trok
hij met
met zijn
zijn klasse
klasse naar
naar Staden om
de
trok hij
om de
In Mei
b'egrafenis
van
een
afgestorven
makker
bij
te
wonen.
En
begrafenis van een afgestorven makker
twee
dagen later
later had
had hij
hij in
in vers en proza
Kerkhofblomproza «« kerkhofblomtwee dagen
men
afgetwerkt, een meesterstuk,
meesterstuk, waarin
waarin hij
hij die
die uitvaart
uitvaart zoo
zoo
men»» afgewerkt,
heeTlijk
roerend
beschrijft.
beschrijft.
heerlijk
Te
Roeselare gaf
hij ons
ons nog
nog « Dichtoefeningen
», «( KleenKleen·
Dichtoefeningen»,
Te Roeselare
gaf hij
gedichtjes»,
«
Gedichten,
Gezangen
en
Gebeden».
In
die
verIn
die
gedichtjes », « Gedichten, Gezangen en
«
Tijdkrans
»
en
«
Rijmsnoer
»,
die
hij
zenbundels, evenals
in
evenals in Tijdkrans»
«Rijmsnoer»,
na
langdurig
zwijgen
te
Kortrijk
dichtte,
heeft
hij
ons
de
ons de
na langdurig zwijgen te Kortrijk dichtte, heeft
schoonste
poëzie
geschonken,
die
sedert
Vondel
in
onze
taal
in onze taal
schoonste poëzie geschonken, die sedert
:geschreven
geschreven werd.
«
de eeuwen
eeuwen heen
heen zal
zal hij
hij worden geroemd als.
« Door
Door de
als . de
Vlaamsche nachtegaal.
de Vlaamsche
nachtegaal. De Vlaamsche hemel,
hemel, de
gouw,
grijze Noordzee, de bruine
bruine duinen,
duinen, het
het winter
wit en
winterwit
gouw, de grijze
de zomerglorie, onze
wijde vlakten
vlakten met
met hun
hun boomen en vogels
onze wijde
en bloemen:
bloemen: 't lag alles te weerspiegelen
weerspiegelen in
in die
die reine,
reine, rijke
rijke
ziel.
tonen die
die klinken,
klinken, al
al de
dekleuren
kleurendie
dieblinken,
blinken,had
hadhij
hij
ziel. Al
Al de tonen
opgedronken in
zijn wezen,
wezen, en
hij gaf ze
ze weer
weer in
in zijn.
zijn. eigen
in zijn
en hij
Westvlaamsch,
lijk hij
hij het
sprak en
en hoorde
hoorde spreken;
spreken; een
een taal,
taaI,
het sprak
'Westvlaamsch, lijk
zoo
taal van
van een zingende
dat men
men zich
zich op
op den
den
zingende hart,
hart, dat
zoo echt
echt de taal
duur
moet afvragen
afvragen of
of Gezelle's
niet is
is de
Gezelle's Westvlaamsch niet
duur wel
wel moet
meest
melodische van
van al
al de
detalen
talendezer
dezer
meest harmonische,
harmonische, de
de meest melodische
aarde.»
(Dr Julius
Julius Persyn, Over Letterkunde I).
aarde.» (Dr
Van
hij professor
professor en
en onder-rector
onder·rector aan
aan 't
Van 1860
186o tot 1865 was
was hij
9

Engelsch Seminarie
Brugge en
en daarna
daarna onderpastoor op
Seminarie te
te Brugge
in dezelfde
Ste.-Walburga
dezelfde stad.
stad.
Ste-Walburga in
ijver was
Gezelle was
heilige Priester.
Priester. Zijn ijver
was onbluschbaar,
was een heilige
zijn
it liefde
liefde tot
tot de
delijdende
lijdende menschen
Uit
zijn goedheid weergaloos. U
hij nam
nam de
de zieken
vergat hij
hij zelfs zijn
zijn leven.
De cholera
cholera woedde; hij
leven. De
in zijn huis
op; hij
hij droeg
droeg een
een kind,
kind, door
çloor de
da vreeselijke plaag
huis op;
besmet, in zijn
zijn armen
armen naar
naar het
het hospitaal.
hospitaal.
ka'
Overal
hij nood
hij helpen.
helpen. Stond
Stond er
er een
een ka~
nood zag, ging hij
Overal waar hij
zijn SChOl
schot
of een wagen
versteld, hij
schoot toe en
en hielp
hielp met
met zijn
wagen versteld,
hij schoot
ders man
tuig op
op de
de goede
goede baan.
baan.
man en
en tuig
Vooral de
kinderen had
hij lief: hij
hij gaf
gaf hun
hun « sanctjes»
(heisanctjes» (heide kinderen
had hij
ze rondom
boeken, en langs
langs de
de straat
straat liepen ze
rondom
ligenbeeldjes)
ligenbeeldjes) en
en boeken,
hem
en schuilden
schuilden onder
priestermantel.
hem en
onider zijn priestermantel.
Dikwijls stond zijn spinde zonder eten, zijn woning zonder
zonder kleeren.
huisraad, zijn
zijn kas zonder
Te Kortrijk,
Kortrijk, waar hij
hij van
van 1872 tot 1899, eerst
als onderpaseerst als
toor op
O. L.
L. Vr.
Vr. en
enlater
laterals
alsbestuurder
bestuurdervan(
van een klooster,
op O.
even hulphulp- en
en offervaardig.
offervaardig.
werItzaam
werkzaam was,
was,. bleef hij
hij even
Zijn geleerdheid, zijn
zijn dichterstalent.
wat hij
hij bezat,
bezat, stond
stond
al wat
dichterstalent, al
ten dienste
dienste van
van zijn
Honderden dichtjes
dicht jes voor
voor treur- en
zijn volk.
volk. Honderden
feestgelegenheden heeft
hij er
er geschreven,
geschreven, voor
voor den
den eenvouheeft hij
digsten werkman,
nederigste vrouw,
vrouw, het
het armste
armste volkskind.
werkman, de
de nederigste
Een enkel
enkel voorbeeld!
voorbeeld! ««Een
Een ongelukkige,
leven moe,
moe, en
en
ongelukkige, het
het leven
in
een oogenblik van
verblindheid, heeft
heeft zelfmoord
zelfmoord gepleegd.
gepleegd.
van verblindheid,
in een
Men
vindt hem
hem 't pistool
in hand,
hand, nog
nog ademend;
ademend; men
men loopt
loopt
Men vindt
pistool in
om hulp
... · naar
naar Gezelle.
GezeIIe. Hij
Hij komt
komt toegesneld,
nog op
hulp...
toegesneld, nog
()p tijd
om den
verdoolde tot
berouw te brengen
brengen eer
eer hij
hij sterft.
sterft. Wie
\Vie
den verdoolde
tot berouw
vraagt
hem, een
een versje
versje daarvan
daarvan te
te maken
maken op
op het
het doodvraagt er
er hem,
sanctje van dien dompelaar?
zijn eigen
eigen hart.
hart.
dompelaar? Niemand
Niemand dan
dan zijn
HU
nagedachtenis van
van dien
dien jongen
jongen onder
zijn bescherbescheronder zijn
Hij zal
zal de nagedachtenis
ming nemen,
de starl
bermnemen, opdat
opdat geheel de
stakl wete, dat hij in Gods bermhertige handen
gevallen is.
Îs.
handen gevallen
Het moordallaam
mooidallaam
de
donkere nacht
nacht
de donkere
mijn donkerder gedachten
bekoorden mij
om,
Orrl, roekeloos,
dat
verbiedt
dat God verbiedt
niet
te
achten!
niet te achten!
Een plof...
plof. .. en dood.
dood,
zoo
mij,
zoo waande
waande ik mij,
IV
IO

ellendiglijk aan 't dolen!
o Goede
God,
Goede God,
Ge'n
wildet niet,
niet;
Ge'n wildet
G'hebt me
aan de
de dood
dood
me aan
ontstolen!
Gij
'k
Gij zocht
zocht mij,
mij, daar
daar 'k
C
was,
L: vluchtend
vluchtend was,
mijn' zonden
zonden
U vloekend
vloekend in
in mijn'
en
toch hebt
hebt Gij
Cij
en toch
mij,
armen dwaas,
chyaas,
mij, armen
God,
o Goede
Goede God,
geyonden!
crevonden!
Is
niet om
om te
te traanoogen
traanoogen?»
(ALWalgrave,
Walgrave,Gedichtengroei).
Gedichtengroei).
Is dat niet
? » (Al.

J, LagaP.
Laga.., —
- GUIDO
GUIDO GEZELI.E.
GEZELLE.
J.

Die heilige
heilige Priester,
Priester, die
die alles
alle,; deed
deed voor
\'oor 't goede,
goede, weal
were! soms
soms
Die
.... erkeerd begrepen,
begrepen, miskend,
miskend. belasterd.
belasterd. Dan
Dan zweeg
zweeg de
degevoegevoeverkeerd
dichter. en
en bad,
bad. en
en weende
weende ininstilte.
stilte.\Teel
Veel heeft
heeft hij
hij geleden,
geleden,
lige dichter,
I II

die diepe
diepe smart
smart heeft
heeftLagae
Lagaeopopmeesterlijke
meesterlijkewijze
WIjZe in111zijn
zIJn
en die
borstbeeld gebeiteld.
gebeiteld.
marmeren borstbeeld
in
In April
April 1899
1899 werd
werd G.
G. Gezelle
GezelIe naar Brugge
Brugge verplaatst.
verplaatst. Na
~a
enkele maanden
maanden viel
\,iel hij
hij ziek.
ziek. Zijn
Zijn einde
einde was
was even
even eenvoudig
eenvoudig
enkele
als zijn
zijn leven.
leven. Cesar
Cesar Gezelle,
G ez ell e, zijn
zijn neef-priester,
neef-priester, vroeg
\Toeg hem
hem of
of
als
meerbekommerd
bekommerdvv-as.
was. Hij
Hij antwoorde
antwoorde « «Neen,
Neen,
hij over
over niets
niets meer
hij
ik ben
ben gerust;
gerust; ik
ik geloof,
geloof, dat
dat ik
ik altijd
altijd geleefd
geleefd heb
heb in
lil den
den
ik
eenvoud der
harten en
en in
in de
dewaarheid.»
waarheid.»
eenvoud
der harten
Op zijn
zijn sterfbed
sterfbed zuchtte
zuchtte hij
hij herhaaldelijk:
herhaaldelijk: «« Ik hoorde
hoorde toch
toch
Op
zoo geern
de veugeltjes
veugelt jes schufelen».
schufelen», Hij,
Hij, die
dieininzooveel
zooveel onverzoo
geern de
gankelijke verzen
"choonheid van
van God
God lieve
lie\'e natuur
natuur bezonbezongankelijke
verzen de
de schoonheid
had, zou
zou nu
nu den
den Schepper
Schepper van
van die
dieschoonheid
schoonheid van
van aangeaangegen had,
gaanaanschouwen.
aanschouwen.
zicht tot
tot aangezicht
aangezicht gaan
zicht
[7 November
November 1899
1899 en
en werd
werd begraven
begravenals
alseen
een
Hij overleed
overleed op 17
Hij
koning.
koning-.
Hij stierf.
stierf. En
En onsterfelijk
onsterfelijk nu
nu rees
rees het
hetverheerlijkt
\'erheerlijkt beeld
beeld van
van
Hij
den
nederigen
Dichter
vóór
de
oogen
van
heel
het
N
ederden nederigen Dichter v66r de oogen van heel het Nederhem steeds
steeds als
als een
een van
van zijn
zijn edelste
edelste en
en grootgrootlandsche volk,
volk, dat hem
zonen bewonderen
bewonderen en
en vereeren
\'ereeren zal.
zal.
ste zonen
Naar· E.
H. S.
S, Dequidt:
Dequidt:((Guido
«Guido Gazelle»,
Ge/,elle», (Diasche
(DiBtsehe Warande
Warande en
enBelfort,
Belfort,
Naar.
E. H.
1910):
H. Al.
Al. Walgrave:
WaJgra\'e:(Gelichtengroeti»,
«Geliehtengro~i", 1914.
19l4. (Hasseldonck,
(Hasseldonek, HoogHoog1910): en
eri. E.
E. H.
1e
straten):
«Het
Lel'en
va')
G.
Gelel
",
19:?3.
(Werehlbibl.
Amsterdam)
s-traten); (Het Leven va». G. Gezelle», 1923. (Werel,lbibt Amsterdam)

SERAFIEN
DE()LJ IDT.
Pnester.Geboren
GeborenteteOeren
Oeren(W.-VI.).
(W.-VI.)
WT. Priester.
SERAFIEN DEQU
De Panne
Panne 1913.
1913. Werkte
\Yerkte mee
mee aan
aan verver1853
1858 en
en overleden
overleden aan
aan De
-schillende
tijdschriften.
schillende tijdschriften.
ALOIS WALGRAVE. Priester.
Priester. Geboren
Geboren te
te Gent
Gent 1876.
1876. Thans
Thans
pastoor
te Vollezeele
Vollezeele (Brabant).
(Brabant). Schreef
Schreef o.
o. a.a.««De
De BlindgeboBlindgebopastoor te
Maria's Leven
Le\'en»
(MariaspeL getoonzet
getoonzet door
door
rene),
BijbelspeL««Maria's
rene Bijbelspel,
» (Mariaspel,
A. -Moortgat,
l\Joortgat, Halle),
» is.
<;tudie
A.
Halle), «« Gedichtengroei
Gedichtengroei»
is. een
een uitlrebreide
uitzebreide studie
van Gezelle's
Gezelle's werken.
werken.

:J.
K.~RKIIO.'BI,Ollnl.~~.
3. KERKHOFBLOMMEN.
In itIei
lIIei 1858,
1858, toen
toon G.
G.Ge',ell.e
Ge~elle prrofessor
professor wa.;
wa' aim
a:Lil 't Kl,
~ll Seminarie re HOOI)Klttin
Booselare,
stierf een
\'an zijn
z.ijn le,,,rlingen,
le.,rlingen, Edu~Ll."<l
W1n (len
den Bus
Bus che,
ehe. te Staden.
Staden.
een van
Eduard van
selare, stderf

De
dichteJ.' ging
ging met
met zijn
zijnklabsse
klasse de
de lyegrafenis
be;rafenis bijwonen
bij\\'oncll en be
be direef
ehreef die·
De dichihr
uit\'8llJ'l,
in zijn
zijnmeest
mee..itgekend
gekend
algemeen
be\\'ontlerd
"'Nk,
« KERKHOFuitvaart, in
en en
algemeen
bewonderd
werk,
« liERIU-101%BLO~[MEN",
waaf\'an
uittreksel, volgen.
v[)lgcn.
BLUMMEN »,
waarvanhier
hiereen
een paa;r
paar uittreksels
12
I2

Als dichter
loorlö.ngen bij
hij het
hetsterfhuis
sterfhuiskomen,
komen, ,taat
,laat
reeds.de.
dewagen
wagen
dichter en leerlingen
reeds.
Olet
het. witte
witte dekzeil
dekzeil ger.ed,
ger.ed, orm
om, naar
naaroud.
oudVlaamsch
Yla.a.moch gebruik,
gehruik, den
den afgeafgemet het

Illtorvene
fa.miEe
naar
dekerk
kèrktetevoereu.
voeren,
storvenemet
met zijn
zijn weenende
weenendeenenbiddende
biddende
familie
naar
Wel
ditma.:ll clat
dat gebruik
gebrUJik niet
nietworden
wordennageleefd,
nagc,),eefd, want
wantdedestud-enten
studentenzullen
zullen
Wel zal
zal ditmaal
zoelÏ
hun makker
makker dragon,
dra.:;eu, mar
ma.:u-dededichter
dichtergeeft
geeftons
onstoch
toch
een
beschnijving
zelf hun
eon
lyesoloijving
van
gewone lijkviart,
lij kv~t in
in de
devolgende
volgendeverze,n:
vert.en:
van. de
de gewone

Traagzaam trekt
trekt de
Traagzaam
de witte
".. itte wager'
wagen
door
stille strate toen,
door de stille
en 't is weenen, en 't is
klagen
is klagen
dat
ze bin'
bin' de
de wijtel doen!
dat ze
Stap
,"oor stap,
de peerden,
Stap N-oor
stap, zoo
zoo gaan
gaan de
traagzaam,
stille en
en stom,
stom,
traagzaam, treurig,
treurig, stille
en zij
zij kijken,
kijken, of
of 't't hun
deerde,
hun deerde,
dikwijls
~lee~tcr otn;
om;
dikwijls naar hun' Mee-ster
naar hun' Meester,
die te morgen
Meester, die
zijn beminde peerdenpaar,
onder,
kammen en 't bezorgen,
bezorgen,
onder, 't't kammen
droeve nieuwemaar.
zei
zei de droeve
«Baai,;>
hij, « Baai
Baai,» zoo
zoo sprak hij,
Baai en Blesse,
hedel!
moeten .. , stille!
stille! fraai!
fraai!
heden moeten...
moeten
de uit\'aartmesse,
moeten wij
wij naar
naar de
uitvaartmesse,
met
den wagen,
Blesse en Baai!»
met den
wagen, Blesse
En toen,
toen, na
na zijn
zijn hand
hand te
te doppen
doppen
in 't gewijde
klaar,
gewijde water
water klaar,
zegent
de hooge koppen
zegent hij
hij de
van 't onachtzaam peerden
paar.
peerdenpaar.
En hij
hij kust
kust en.
en kruist
kruist ze
ze beiden,
beiden,
en ««gij,»
gij,» zegt
hij, « Blesse en
Baai,
en Baal,
zegt. hij,
moet
lijk naar 't kerkhof leiden,
leiden,
moet een
een lijk
Baai
en Blesse, stille!
fraai!»
stille! fraai!»
Baai en
Traagzaam
rolt de
de, wagen,
wagen,
Traagzaam rijdt
rijdt en
en rolt
treurig
door de
de strate voort,
treurig door
en 't is krijschen en 't is klagen,
dat men
men onder
onder 't dekzeil hoort,
hoort.
Stap
voor stap
stap zoo
zoo gaan de peerden,
Stap voor
ziende
hun' meester
meester om;
om;
ziende naar
naar hun'
stap
voor stap,
stap, als of
of 't hun deerde,
deerde,
stap voor
traagzaam,
stille .. , en
en stom!
stom!
traagzaam, treurig,
treurig, stille...
Binnen op de
voute (kelderkamer)
(kelderkamer) bidden
en studenten
studenten een
een (De
eDe
de voute
bidden leeraar
leeraar en
Profundi.s.
voor hun
hun clooden
dooden vriend
vriend en
en zien
zien voor
voor de
de laaiste
laaistemaal
maa.!zijn
zijnawl,llJl-lbProfundis vuor
1,
Wij te (Westyl.):
(Westyl.): dekzeil.
dek1.ei!.
1. Wijte
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een nevenkamer
gezicht. JIn
neen
neyenkametr gaan
gaan ze
leden
denbedroefden,
balroefdèn, bedlegerigen
bedlegerigen vader
vader
t:roosten.
troosten.
Daarop
be"chrijft de
,lichter het
lll,t in
in orde
orde stellen
stellen van
van den
denlijkstoet.
lijkstoet.
de dichter
Daarop be,chrijft

De
bare stond
stond voor
voor de
de deure,
deure, en
enalles
alleswas
wasallengskens
allengskens in
in
De bare
gereedheid
"ertrekken; met
met ontdekten
ontdektenhoofhoofgerecdheid gekomen,
gekomen, om
om te vertrekken;
de
ontvongen wij
kiste, en
en schudden
schudden er
ergodvruchtig
godvruchtig cle
de
de ontvongen
wij de
de kiste,
plooien
den·maagdenpelderl.
maagdenpelderl.
plooien rondom
rondom van den
Even
men eenen
eenen strijder
strijder uit
uit het
hetslagveld
slagvelddraagt,
draagt,gewongewon·
Even als men
den
in 't vaandel,
waaronder en waarvooren
waarvooren hij
hij gevallen
gevallen is,
is,
den in
vaandel, waaronder
1.00
onzen vriend,
vriend, uit
uit het
hetstrijdperk
strijdperkdezer
dezerwereld,
wereld,
zoo droegen
droegen wij
wj onzen
onder
« 't't blauwe
blauwe kruis
in het
het blanke
blanke veld»
veld» des
des vaandels
vaandels van
van
onder «
kruis in
Maria,
en onder
onder de
dezilveren
zilveren zegekroone
zegekroone des
desMaagdendoms.
Maagdendoms.
Maria, en
Drie
kleene jongens,
jongens, bleuzende
bleuzende van
gezondheid, en
die al
al
Orie kleene
van gezondheid,
en die
lange
wachten stonden,
stonden, kwam
kwamen
toegeloopen als
als ze
ze zagen
zagen
. en toegeloopen
lange te wachten
dat
het schoon
schoon gepintte
gepintte:> kruis
kruis uit
uitden
denhuize
huizetetevoorschijn
voorschijn
dat het
kwam!
Ach, zij
zij keken
keken zoo
zoo drukkelijk
drukkelijk in
in de
deroodgeweende
roodgeweende
kwam! Ach,
oogen
zwijgende zuster,
hunne handjes
handjes verborg
verborg onder
onder
()ogen der
der zwijgende
zuster, die
die hunne
den
witten doek,
doek, waarin
waarin zij
zij 't kruiske dragen
moesten; en,
en,
dragen moesten;
den witten
weenden
oogske:; omdat
omdat ze
ze zagen,
zagen. weenen
weenen en
en treurig
treurigzijn,
zijn,
weenden hun
hun oogskes
zeker
hertje van
van blijdschap,
blijdschap, om
om het
hetschoon,
schoon,schoon
schoon
zeker danste
danste hun hertje
kruis!
Lange nog
nog zullen
zullen ze
ze 't,
't, met
methunne
hunnekleene
kleenemakkers,
makkers,bebekruis! Lange
blomkes trekken
trekken op
op het
hetkerkhof;
kerkhof;zij
zij
wonderen,
wonderen, al
al spelen
spelen en
en al blomkes
zullen 't malkaar
en wijzen
wijzen met
met den
den vinger,
vinger, zonder
zonder het
het
malkaar toogen en
te
durven genaken
genaken of
of de
de aarde
aardestooren
stüorenwaarover
waarover 't zal
ge·
zal gete durven
plant
staan.
plant staan.
Elk ende een
een had
had nu
nu zijne
zijne plaatse
plaatse gevonden
gevonden in
in de
deeenvoudige
eenvoudige
landsprocessie,
Noch en waren
waren die
die
landsprocessie,die
die ging
ging aanvang
aanvang nemen.
nemen. Noch
kruisen
gevlochten strooi
vergeten gebleven,
gebleven, die,
de
kruisen van
van gevlochten
strooi vergeten
die, aan
aan de
hoeken
straten geleid,
geleid, als
alseenzame
eenzame bedelaars
bedelaarsden
denvoorvoorhoeken van
van de straten
bijgaanden
Christene eenen
eenen ««Weest-gegroet»
Weest-gegroet» voor
voor aalmoese
aalmoese
bijgaanden Christene
vragen.
lijk wierd
wierd opgeheven
opgeheven en
en met
met de
de voeten
voeten kerkwaards
kerkwaards
vragen. Het lijk
gekeerd.
Moeder kwam
kwam te
te voorschijn,
voorschijn, met
met de
de overige
overige familie,
familie,
gekeerd. Moeder
om
ons te volgen;
volgen; en
en Vader
Vader zelve,
zelve, den
den oogenblik
oogenblik dat het
het op
op
om ons
scheiden
op, vestte
vestte zijne
zijne oogen
oogen staal3
staa}3 op
op de
de
scheiden aankwam,
aankwam, stond
stond op,
kiste,
wenschte zijn
ons tetezamen,
zamen, den
denalderdroevigalderdroevigkiste, wenschte
zijn kind.
kind, en ons
sten
« God
en traagzaam
traagzaam gingen
gingen wij
wij van
van 't hof.
hof,
sten o
God beware
beware :u!»
u!» en
onder geleide
geleide van
van 't bloeiende, blinkende
Kruis.
blinkende Kruis.

1. Pelder
(Westy!.): baarkleed.
baarkleed. —
Felder OVestv1.):
f;j:.aa.l
('IYestyl.): strak.
strak
Staal (Westvl.):
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Z.
(\reMv!.) : versieren.
ver"ieren. —
- 3_
3.
Pinten (Westv1.):
2. Pint-en
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Dood. was
Dood
stam van
van dat
datKruise,
Kruise,e.n
en de
de winden
winden
was de stam
voerden —
- wa.ar
waar wete
- het
het speelzieke
speelzieke loof!
loof!
wete ik? —
blommen noch
nochblAren
blaren meer
meer vinden,
vinden,
N ooit en zou 't't blommen
Nooit
d'handen van
van 't Christen Geloof.
Geloof.
nooit,
... als
nooit,...
als in d'handen
Dood was
maar het
het hout
hout moest
moest herleven:
herleven:
was het hout, maar
dood
de Christene
Christene Maagd
Maagd
dood was
was zijn
zijn blad,
blad, maar de
had het
het een
een blad
blad en
eneen
eenblomme
blommegegeven,
gegeven,
schoonder en
beter als
als 't levende
draagt:
en beter
levende draagt:
blom
Geloof, dat
ziel niet
niet kan
kan sterven,
sterven,
blom van
van Geloof,
dat de ziel
blomme
op een
een zalig
zalig Hierna;
Hierna;
blomme van
van Hope
Hope op
blomme
Liefde, die
alles kan
kan derven,
derven,
blomme van
van Liefde,
die alles
laat g'haar het
het Kruis,
Kruis, want
want het
het Kruis
Kruis isis gena!
gena!
God heeft
heeft zijn
zijn bloed
bloed op
op vergoten;
vergoten;
Kruis,
Kruis, waar
waar een God
kruis,
dat den
den Satan
Satan hebt
hebtneergeveld;
neergeveld;
kruis, dat
de poorten
poorten der
derhelle
hellegesloten,
gesloten,
kruis
kruis dat de
den Hemel
Hemel hebt
hebt opengesteld;
opengesteld;
kruis,
kruis, dat den
vergeefs door
door de
dewereld
wereldbevochten,
bevochten,
kruis,
kruis, te vergeefs
treedt, als
banniere, de lijkvaart
lijkvaart in
in top:
top:
als banniere,
kruis
met de
de Christene
Christeneblommen
blommen bevlochten,
bevlochten,
kruis met
treedt,
als banniere,
banniere, wij
wij volgen
volgen U
U op!
op!
treedt, als
••

•

•

•••

•• •

•••

•••

•

• •

•••

•••

•

•

Zoo
peinzen langs
weg, en geen
geen een
een van
van
Zoo gingen
gingen wij
wij al
al peinzen
langs den
den weg,
ons
die een
een woord
woord sprak.
sprak.
ons die
Guido Gezelle.
Gezelle.
Uit Kerkhofblommen
c Kerk hotblom men

4.
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.1. Lannoo, ThUelt.

DE
MIS OP DE
DE HOOGTE.
HOOGTE.
DE MIS
\I 5 Oogst 1914)
1914)

De
wind bracht
bracht ons,
ons, bij
bij zoevende
zoevende vlagen,
vlagen, het
het gebrom
gebrom en
en
De wind
het
geknal der
der vurende
vurende Luiksche
Luiksche forten,
forten, op
op de
de hoogte
hoogte van
van
het geknal
Hauthem.
ginds op
op de
de Maas,
Maas, de
dekoenheid
koenheid van
van
Hauthem. Wij
Wij wisten
wisten dat
dat ginds
een
handvol jongens
jongens den
den eersten
eersten reuzenstormloop
reuzenstormloop van
van den
den
een handvol
vreemden
Wij waren
waren allen angstig
angstig om
om
vreemden dwingeland
dwingeland had
had gestuit.
gestuit. Wij
wat
mocht geschied
geschied zijn.
zijn. Het
Het geknars
geknars van
vanzware
zware ontontwat daarna mocht
verte op
op den
denheuvel
heuvel toe...
toe ...De
Deaalmoezeaalmoeze·
ploffingen
ploffingen kwam
kwam uit
uit de verte
nier
steeg met
helling op,
op. naar
naarhet
heteenvoudige
eenvoudige
nier steeg,metden
den kelk
kelk de helling
veldaltaar
den heuvel
heuvel bekroonde.
bekroonde. In
Indichte
dichtescharen
scharenknielknielveldaltaar dat den
den
onze jongens
jongens neer
neer rondom
rondom hun
hun kanonnen,
kanonnen, op
op het
het veld,
veld,
den ona:
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~ngs
loopgracht ... 00 Heer,
Heer, aanhoor
aanhoor onze
onze bede...
bede ... Verre
Verre
de loopgracht...
1zngs de
-over
OplinteT rees
zwarte rook,
en de
de wind
wind sloeg
sloeg ze
ze in
in
over Oplinter
rees een
een zwarte
rook, en
gronde, alsof de
de hemel
hemel het
het
lfWare
zlware bochtèn
bocht6nen
en golven
golven weer
weer ten
ten gronde,
offer
weigerde:was een hoeve
hoeve die
die aan
aan t't'vlammen
vlammenging.
ging.
offer weigerde:
— het
het was
I)~ aalmoezenier
hief den
kelk ten
ten hemel.
hemel. De
De jongens
jongens bogen
bogen
aalmoezenier hief
den kelk
diep
... 00 Heer
Heermoet
moeteen
eenbittere
bitterekelk
kelkgeledigd
geledigdworden,
worden, spaar
spaar
diep...
onze
onze vrouwen,
vrouwen, spaar
onze kindertjes...
kindertjes... 00
onze öuders,
ouders, spaar
spaar onze
spaar onze
Heer,
ons bij...
bij ...
Heer, sta ons
Boven
dofverre oorlogsgebrom
oorlogsgebrom trilde
helle klank
klank der
der
Boven het
het dofverre
trilde de helle
altaarbel...
Lam Gods,
Gods, ontferm
ontferm U
U onzer...
onzer ... Ontferm
Ontferm UUonzer.
onzer.
altaarbel... Lam
o0 Vader...
Vader... dat
datuw
uwwil
wilgeschiede...
geschiede...Een
Eenorkaanwind
orkaanwindwoedde
woedde
()ver
den heuvel...
heuveL.. De
De aalmoezenier
aalmoezenier keerde
keerde zich
zich om
om naar
naar de
de
over den
jongens. In een
een breed
breed kruisgebaar
'l,;:ruisgebaar zegende
zegende hij
hij de
descharen...
scharen ...
jongens.
En geknield
geknield op
op den
den boord
boord van
van de
deloopgracht,
loopgracht,stamelden
stamelden onze
onze
bid voor
jongens een
een laatste
laatste « bid
ons, arme
arme zondaars,
zondaars, nu...
en
jongens
voor ons,
nu... en
in
onzer
dooddood...
... »
in de
deure...
ure...
onzer
» •••
Dr
Frans Daels.
Daels.
Dr Frans

nood », J. Lannoo,
Uit «V001'
mijn
'rhlel
Volk in nood»,
« Voor na.ij
n Volk
Lannoo, T
hied •.

FRANS
DAELS
FRANS DAELS
Antwerpen
Doctor en
en
Antwerpen 1882.
1882. Doctor
Hoogleeraar
de geneeskunde
geneeskunde
Hoogleeraar in de
aan de Universiteit
Universiteit te Gent.
Gent. Een
geleerde
naam. Diende
Diende tijtijgeleerde van
van naam.
dens
oorlog als
als dokter
dokter aan
aan
dens den
den oorlog
't front
deed er
er veel
veel tot
tot ververfront en deed
onze soldaten.
soldaten.
zedelijking
zedelijking van
van onze
Schreef
benevens zeer
zeer gewaargewaarSchreef benevens
deerde
geneeskundige werkcn,
werken,
deerde geneeskunclige
«
Volk in
in Nood
Nood»
«Voor
Voor mijn
mijn Volk
»
II en
en II.
I I.
folQ
Kortrijk
Gyselynck, Korlrijk
Pot 0 G~·Felynck.
M■1111•111111=11•11•1111•11.
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IN
"1' GASTHUIS.
(';:\S'j'IIUIS.
IN "I

Het
had er
er weer
w~er gestoven
gestoven dien
dien dag!
dag!
Het had
De
bel, aan
de ingangspoort,
ingangspoort. riep
riepdedeziekenverplegers
ziekenverplegers op
aan de
De bel,
en de
de stoet
begon. Erbarmelijk-verminkten
Erbarmelijk-vcrminkten draagt men
men weg,
weg,
stoet begon.
spoedig;
geneesheer werpt
werpt een
een vluchtigen
vluchtigen blik
blik op
op ,len
dengege·
spoedig; de
de geneesheer
kwetste,
naam op
op en
enzijn
zijn bevel
bevelweerklinkt,
weerklinkt, kort
kort
k-vetste, neemt
neemt den
den naam
en krachtig: «« Zaal
Zaal io»;
10»; bleeke
bleeke aangezichten
aangezichten gaan
gaanvoorbij,
\'oorbij, met
met
N-B 2
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een doek
doek om
om 't voorhoofd
voorhoofd waardoor het
het versche bloed
blo>ed zijpert,
zijpelt,
een
de oogen starend
starend nog in
in stomme
stomme afschrikking
afschrikking naar oorlosgoorlosgworden aangebracht;
aangebracht; een lijk
lijk woi-dt
wOïdt
visioenen; ledige
ledige berries
berries worden
visioenen;
van.
leven
gaat
het
naar
't
doodenhuis
gevoerd;
in
de
zalen
het
leven
\an
zalen
naar doodenhuis gevoerd; in de
wee en
en lijden zijn.
zijn droeven
droeven gang voort.
voort.
lange eentonige
eentonigerij
rij ijzeren
ijzeren bedden,
bedden, witte,
witte, zorgvuldig
zorgvuldig geEen lange
waaruit "bier
handen
rusten,
hier
plooide
waarop
omwonden
lakens,
waarop
omwonden
handen
rusten,
plooide
en daar
daar een
een zucht
zucht of
ofeen
eenklacht
klachtopstijgt,
opstijgt,waarin
waarin van-koortszonder u te zien,
zien, verloren
verloren in
in droogloeiende-oogen uu aanstaren zonder
van
forprikkende
g.eur
men
van
bloedige
geur
van
forEen
moorderijen.
men v. bloedige
en
medicijnen.
mol
rnedicijnen.
moi
derde bed
bed blijf ik staan.
staan. Een
Een jager
jager te
te voet
voet ligt
ligt daar,
daar>
Bij 't derde
een kogel dwars
dwars door
door de
de kuit van het
het rechterbeen.
rechterbeen. «« Hoe stelt
stelt
gij het vandaag,
vandaag, mijn
mijn jongen?»
jongen?» -— Tamelijk
«Tamelijk wel, inijn
mijn aalaaldegelaatstrekken
gelaatstrekken verkrimpen van
van de
de pijn.
pijn_
moezenier». En de
't
-' «Goed
« Goed geslapen
geslapen van
van nacht?»
nacht?» —
- «« Geen
Geen oog
oog toegedaan.
toegedaan. 't
-Brandt daar
mijn been;
been; 'k gelopf
gelqof dat z'er
z'er met
met een
een gloeienBrandt
daar in mijn
de tang
tang in
in gewerkt
gewerkt hebben».
hebben». Toch
Toch richt de
de man
man zich
óch half
half
de
op
en
zijn
hand.
me
zijn
hand.
reikt
op en
heb ik
ik er
er gedrukt
gedrukt van
vandie
dieklamme
klammehanden
handenen
enhoehoe
Hoeveel
Hoeveel heb
wij die
voelde ik
ik telkens,
telkens, telkens
telkens opnieuw,
opnieuw, met
met wat
wat liefde wij
die
voelde
_. « Hebt ge
geen lust
lust om een
jongens moeten
moeten beminnen.
beminnen. --ge geen
jongens
zijn nachttafeltjedruif
zoo iets?»
iets?» En
En ik
iktrok
trok de
deschuif,
schuif,van
van zijn
nachttafeltje
druif of
of zoo
hadclen
open.
Want ik wist
dat liefdadige
liefdadige vrouwen
vrouwen de
de ronde
ronde hadden
wist dat
open. Want
een.
gedaan
èIl uitgedeeld hadden
hun fruitkorf. Daar
Daar lag een
hadden uit hun
gedaan en
druiven met
tros
druiven, een prachtige
prachtige tros donker-purpere druiven
tros druiven,
hun
aanlokkelijk zachte
waas. Twee
Twee waren
waren uitgepikt.
Niet
uitgepikt.«Niet
hun aanlokkelijk
zachte waas.
Langzaam draait
lekker genoeg voor een fijnproever
fijnproever als
als gij?
gij?»» Langzaam
de kerel zich
zich om,
om, zienlijk
zienlijk zich
zich b~dwingend
zijn smart
<;martniet_
niet
bedwingen.d om zijn
maar...
uit
sappig en
en fijn
... maar
... >:
fijn...
zijn ze,
ze, sappig
Heerlijk zijn
uit te roepen: -— ««Heerlijk
en heel
heel 't gelaat straalt
van innige voldoening, «q maar 't is.
straalt nu
nu van
straks
bezoek en mijn
mijn kleine komt
mee, dezen
dezen keer,
keer, heeft
komt mee,
straks bezoek
oold»
de vrouw gezegd.
hij lust
lust die
die ook
I»
En hij
ge2egd. En
'k Heb
hem toen
toen bezien
bevend heb ik
ik
tot in zijn ziel
ziel en bevend
be2ien tot
Heb hem
hem een
ren. kruisken gegeven
zijn verhitte
verhitte voorhoofd.
gegeven op zijn
K. Elebaers.
Uit
en Leed.,
Leed., A,
A. Dew*
Dewit,Bru,ssel.
.Brussel.
Uit cgLief
lief en

KAK~L
hiester. Antwerpen 1880.
Tijdens.
1880. Tijdens.
ELEhAERS. Priester.
KAREL ELE.br\.,ERS.
den
oorlog aalmoezenier
aalmoezenier aan 't front.
Zijn oorlogservaringen
oorlogservaringen
front. Zijn
den oorlog
« Lief en
en Leed». Schreef
Na den
lVerzamelde
den.
hij in
in «Lief
Schreef verder ««Na
werzamelde hij
Storm».
College te Herenthals.
aan 't College
Storm». Leeraar aan
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6.

RENI<~
• EEN
•~E~
RENE.

,I(EREL VAN
,'A~ VLAANDEREN.
Vl.. AANDEltE~.
,KEREL

(I
etwat ingekort)
ingekort)
(letwat

zijn naam.
naam. Roené,
Roené, zegden
zegden de
de Engelschen
Engclschen van
van(Ld·~~
René
René is zijn
stad,
hospitaal lag.
René isis een
eensterk
sterk gespierde
gespierde
stad, waar
waar hij
hij in
in het
het hospitaal
lag.'1 René
jongen van
van 22 zomers,
van Vlamertinghe.2
Vlamertinghe.~ Zwart
Zwart haar
haar met
met
jongen
zomers, van
weerborstels op 't voorhoofd.
yastberaden Grieksch
Criebch aangeaangevoorhoofd, een vastberaden
zicht,
paar oogen
oogen vol
vol guitige
guitigeeneninnemende
innemendeblijmoedigblijmoedigzicht, en
en een paar
heid,
stelen. Hij
Hij was
was v66r
vóórden
denoorlog,
oorlog,cen
eenwerwerheld, vlakaf
vlakaf om
om te stelen.
klersjongen,
brikkebakker, een
een beetenbraker3,
beetenbraker:-l, een
een oogstoogstkersjongen, een brikkebakker,
pikker,
suikerij droger in
in Frankrijk
Frankrijk met
metden
denVVlamertinghepikker, een suikerijdroger
lamertinghevan Vlaamsche
Vlaamsche sjouwers.
sjouwers.
ploeg van
Hij
had daar
daardoor
doordagelijksch
dagelijksch
paardewerk
paardenknocht
Hij had
paardewerk
pa.arclenkra;cht
gekregen,
was er
er ruw
ruwen
wild geworden
geworden iin
'in zijn
zjjn spreken
:ópreken en
en
gekregen, was
en Wild
doen,
maar hij
hij had
had het
hetgeloof
geloofniet
niet
.verbeurd,*zijn
zijn schapulier
schapulier
doen, maar
.verbeurd,
noch paternoster,
paternoster. noch
moeders zegen niet
niet weggesmeten.
weggesmeten.
noch moeders
Dat
was René
René ininvredestijd.
vredestijd.
Dat was
Rent:
van het
het vermaarde
vermaarde derde
derde jagers.
jagers. Hij
Hij was
was tot
tot
René was
was van
korporaal
zijn dapperheid
met een
eenzeszeskorporaal benoemd
benoemd voor
voor zijn
dapperheid en
en was met
tal mannen
mannen zijner
zijner keus
keus gedurig
gedurig op
opverkenningstocht
verkenningstochtgeweest-.
geweest.
Dat
leventje in
in 't wilde
hem. Hij
Hij was
was een
een duivel
duivel van
van
Dat leventje
wilde ging
ging hem.
een jongen en had
had den
den Duitsch
Duitschmenige
menigepoets
poets.gebakken,
.gebakken,lijk
lijkdien
dien
keer toen hij
hij boven op
op den
den molen
molenzat
zatterwijl
terwijl de
deDuitschers
Duitschersaan
aan
den
voet de
de «Wacht
« Wacht am
am Rhein»4
Rhein» 4 zongen;
zongen; lijk
lijk dien
dienkeer
keertoen
toen
den voet
de
boerin op
op een
éen. verlaten
verlaten hoeve
hoeve een
-eenverkleede
verkleedeDuitscher
Duitscher
de boerin
scheen
zijn, lijk
lijk dien
dien keer
keer toen
toen hij
hij drie
drie dagen
dagenlang
langzwierf
zwierf
scheen te
te zijn,
in het bosch
bosch van
van Houthulst,
Houthulst, geklopjacht
geklopjacht door
door de
deDuitsche
Duitschepinpinhelmen,
zich voeden
voeden moest
moest lijk
lijk Baekelant
Baekelant en
enzijn
zijnrooversroovershelmen, en
en zich
bende
boschwild.
bende met 't't boschwild.
De jongen
jongen die
die onder
onder de
deschroeiende
schroeiendezonne
zonnevan
vanErankrijk
Erankrijk
's zomers
koom stond
stond teteslingervuisten,
slingervuisten, vond
vond liet
hetslinslinzomers in
in het koorn
den llaitsch
lJ~itsch al
aleven
evenaang-enaam;
aangenaam; en
en zoo
zoo zeg,le
zegde
,gervuisten
gervuisten met
met den
hIj
Duitscher volgen
volgen mocht
mocht tot
tot in
in
hij dikwijls:
dikwijls: ««Indien
Indienik
ik ooit
ooit den
den Duitscher
zijn
dan zou ik
ik geern
geem sterven
». Hij
hield niet van
van
zijn eigen
eigen land,
land, dan
sterven».
Hij hield
de
loopgrachten, dat
te eentonig
eentonig en
entetelangdurig,
langdurig,daarda,Hde loopgrachten,
dat was
was te
voor
te veel
veel een
eensportman
sportman en
eneen
eenvechtershaan,
\'echtershaan,
voor wa.s
wa,s hij
hij veel
veel te
«en
doen, zegde
zegde hij,
hij, als
als men
men den
denoorlog
oorlog eindigen
eindigen
« en dat
dat is
is geen doen,
moet zonder
Duitscher gesmetterd
gesmetterd heb
heb tusschen
tusschenmijn
mijn
zonder dat
dat ik een Duitscher
vU
isten. Nu, 't is
ook iemands
iemands jongen;
jongen; en
en 'k zou
anders geen
vuisten.
is ook
zou anders
j.
2. Vlameatinghe:
VJ.a.mertilighe: dorp
dorp hij
bij leperen.
Ieperen. —
- 3.3.Braken:
Bmke.n: de
1. Manchester.
_Manchester. -— 2.
btJ\ellkQrst
a.kker breken.
breken. -— 4.
4. Wacht
\\. acht am 'Rhein.:
'Rh ei 11 : Vuitsch
volksli,,,1,
Duitsch volkslie(1.
van een akker
boNenkorst va.n
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vlieg
zullen ne
zienofofdie
dieDuit-Duitvlieg kwaad
kwaad doen,
doen, maar
maar we
we zullen
ne keer
ke, zien
seher
alles te
te zeggen
zeggen heeft.»
heeft.» Dat
Datwas
wasRené's
René'soorlogsfilosofie.
oorlogsfilosofie.
scher alles
Op den
Op
den dood
dood had
had hij
hij nimmer
nimmer gedacht.
gedacht. «« I)at
Dat waren
waren Gods
Gods
in orde met
werken,
goed in
met Dezen
Dezen van
\'an Hierboven»
Hierboven»
werken, en 'k stond goed
zegde
omhoog, en in
in dien
dien opblik
opblik lag al
al de
de
zegde hij,
hij, en
en hij
hij keek
keek naar omhoog,
kinderrijke
een Vlaamschen
Vlaamschen yolksvolkskinderiijke geloofsnederigheid
geloofsnederigheiclvan
van een
jongen.
entwat doe,
doe, dan
dan doe
doe ikikhet
hetwel,
wel,mijnheer,»
mijnheer,» was
was
( Als ik
ik entwat
René's
moet ikikvoor
voorniemand
niemand meer
meerzorgen,
zorgen,
René's beslist
beslist woord.
woord. «Ook
Ook moet
vader
moeder zijn
zijn dood,
dood, mijn
mijn twee
twee zusters
zusters zijn
zijn getrouwd,
getrouwd,
vader en moeder
mijn
sjouwers gelijk
gelijk ik,
ik, zijn
zijn naar
naar Amerika
Amerikagetrokgetrokmiin dác
drie broers, sjouwers
ken,
de wereld
wereld zal
zal er
er niets
niets bij
bij veranderen,
veranderen, of
of ik
ik leve
leve of
of
ken, en
en de
dood ben. 'k Had een
een goê
goê makker
makker in
in 't leger, 'n rijken boerenGheluwe. Hij
Hij isisdood
doodininden
denoorlog,
oorlog,mijnheer
mijnheer de
de
zoon van
v. Gheluwe.
pastoor,»
hij snikte
snikte als
als iemand
iemand die
die zich
zich te
te groot
groot
pastoor,» zei
zei René,e:n
René, en hij
voelt
schreien, ««wilt
een mis
mis voor
voor lezen,
lezen, 't was
voelt om
om te schreien,
wilt gij
gij er een
een
zijn moeder
moeder zal
zal er
er toch
tochzoo.
zoo' in
in
een. brav€
brave christelijke
christelijke ziel.
ziel, en
en zijn
weten.
-weten.»»
Begin
November 1914.,
19 I 4. Ren{'
werd gekwetst,
gekwetst, met
met «schap«schapBegin November
René werd
pernels»'1
letterlijk bezaaid,
half dood,
dood, half
half levend,
levend, langs
langs
pernels», letterlijk
bezaaid, en
en half
Calais
hospitaal gevoerd
gevoerd in de
de Engelsche
Engelsche stad,
stad,
Calais om,
om.,naar
naar het
het hospitaal
waar
gedurig aanlanden
aanlanden van
van gewonde
gewonde soldaten
soldaten een
een langlangwaar het gedurig
gerekte we.eklacht
weeklacht verwekte.
hartender
derduizenden
duizendento'et(jeverwekte, uit
uit de harten
schouwers.
schcowers.
Dan
ik zachtjes
zachtjes getreclen
getreden van
bed tot
tot bed
bed en
ende
dezoete
zoete
Dan ben ik
van bed
mijn Vlaamsche
Vlaamsehe stem
heeft de jongens
jongens gewekt
gewekt uit
uit
liefde
liefde van
van mijn
stem heeft
hun droomen
droomen en
en vreemde
\Teemde visioenen,
visioenen, en herplaatst
herplaatst in
in 't lieve
huisje
onder mooders
mooclers zegen.
zegen.
huisje onder
René lag
in de
de hooge
hooge koDrts,
koc>rts, met
met de
de oogen
oogen staal'
staal:?open
open en
lag in
de dood
war.eerde:\ rond
zijn sponde.
sponde. Een
Een eerbiedige
eerbiedige stilte
stilte
dood wareerde:'
rond zijn
woog
het hospitaal,
hospitaal. omdat
omdat er
er weerom
weerom een
woog over
over laet
een soldaat
soldaat aan
het sterven
sterven scheen.
scheen.
De
Fathel ,morgen
morgen isishij
hijdood.
dood. Doe
Doeuw
uw
De dokter
dokter kwam
kwam bij:
bij: «Fathei,
mij nevens
nevens René's
René's bed,
bed, en
en sprak
sprak
priesterwerk.
» Dan
priesterwerk.»
Dan zette
zette ik
ik mij
ihem
met stil
stil gefluister:
gefluister: ,<
( Hoe
jongen?» —
- ««Niet
ihem toe
toe met
Hoe is
is 't't jongen?»
Niet
goed, mijnheer
mijnheer .de
.de Pastere, zei
zei hij
hij in
in zijn
zijn slepend
slepend Westvlaamsch,
\\'estvlaamseh,
waar
hier ?,) - « In
« In
Engeland,jongen,
jongen,en
enzijt
zijtmaar
maar
waar ben
ben ik
ik hier?
Engeland,
gerust,
ook een
een West-Viaming,
\Vest-Viaming.); En
En een
een glans
glans schitschitg-erust, 'k ben
ben ook
1.
c Schappernell; ". Hell~ beuoelt
shra.pnc!-. Een
een granaat
gl"d.Daat
bedoelt sliravnel-.
lien ohr",pue! is
is een
1. Schappernels
met
kogelsgevuld..
gevuld. (Uitzpreken
(Uitspreken:: sjmpnd).
(\\' e tvl.):
tv!.): strak.
strak. —
wet koge.
sjrapn:e1).- —2.2. Staal
Staal (We
3.
Wa.reeren (Westv1.);
(WeB5vl,); W3oI''-''1l, ronclzwe:'\'oll.
romizwerven.
3. NVareeren
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terde in
zijn oogen,
oogen, om
om die
diemelodie
melodieder
dermoedertaal.
moedertaal.«
René,
in zijn
'« René,
de
dokter zegt
zegt dat
dat ge
gegeheel
geheel ziek
ziek zijt,
zijt, zoudt
zoudt ge
ge niet
niet geren
geren
de dokter
biechten?»
«Waarom niet,
niet, mijnheere,
mijnheere, —
- en
en 't kwam
kwam er
biechten?» -— «Waarom
zoo
- wij,
wij,Vlaminpgen,
Vlami~en, zijn
allen
zoo eenvoudig-overtuigend
eenvoudig-overtuigend uit -zijn toch allen
katholieken»
men maar één
één keer
keer biecht
biecht
katholieken »en
en René
René biechtte
biechtte lijk
lijk men
in
het leven,
leven, namelijk
namelijk in
in 't aanschijn
dood, en
al de
de
aanschijn van
van den
den dood,
en al
in het
oogen
hospitaal keken
keken vreemd
Yreemd op
op naar
naar die
diebediening
bediening
oogen van
van het hospitaal
van
het Sacrament,
Sacrament, zoo
zoo eenvoudig
eenvoudig en
engoedmoedig.
goedmoedig. 't Kathovan het
geloof was
binnengetreden in
in dat
datprotestantsche
protestantsche hospihospiliek
liek geloof
was binnengetreden
Kwam er immers
taal,
't· werdeerbiedig
eerbiedigontvangen.
ontvangen. 't Kwam
immers bin.
bin·
taal, en 't.werd
nen
sterking en
steun van
van een
een stervenden
stervenden held,
held, wien
wien Ennen tot sterking
en steun
geland moest dankbaar 7ijn.
7ijn.
'k Kwam
terug en
en gaf
gafhem
hemde
deheilige
heiligeCommunie.
Communie.
Kwam wat
wat later
later terug
De protestantsche nursen
in hunne
hunne wonderbare
wonderbare beleefdheid
beleefdheid en
en
nurse&l in
k.dden het
het tafelke
tafelke bereid
bereid met
metwit
witlinnen,
linnen,
\"('rdraagzaamhcicl
verdraagzaamh( hadden
een
kruisbeeld. twee
een glas
glas water.
water.
een kruisbeeld,
twee brandende
brandende kaarsen
kaarsen en
en een
Daarna
ik hem
hem het
hetheilig
heiligOliesel,
Oliesel. zalf
zalf en
enbalsem
balsemop
opbloebloeDaarna gaf ik
dige
wonden, terwijl
terwijl Ren6
René almaardoor
almaardoor Weesgegroetjes
Weesgegroetjes bad.
had.
dige wonden,
Dit was
nacht, en
en 'k had al de wetenswaardigheden
wetenswaardigheden
was in
in den laten nacht,
opgeteekend
René's eenzelvigheid,
eenzelvigheid, want
want 's andeopgeteekencl aangaande
aangaande René's
rendaags morgens
zou hij
hij dood zijn
zijn en
en weggenomen
weggenomen en
en gekist.
gekist.
morgens zou
morgens was
was hij
hij niet
niet dood.
dood ..
de
's Anderendaags
■ lijnheer de
Anderendaags morgens
.«« \lijnheer
Pastere, 'k ben
nog niet
niet dood,
dood, zulle,»
zulle,» was
waszijn
zijnblijmoedige
blijmoedige
ben nog
morgengroet.
heen en
en weer
weer vol
volverbazing:
verbazing:
rnorgengroet.De
De dokter
dokter liep
liep heen
«
Hem
us t be
ron g la
I a dd»~
«H
e must
be ast
a strong
»2 zei
zei hij
hij gedurig.
gedurig. En 'k dacht
bij
mijzelf: ««hij
hij is
een 'kerel
kerel van
"anVlaanderen.
Vlaanderen.»
Zijn oogen
oogen
bij mijzelf:
is een
» Zijn
waren
de koorts
koorts was
was geslonken.
geslonken. Als
A.ls ik
ik rond
rond(len
den
waren helderder
helderder en de
middag
terugkeerde had
had Ren6
Rel1(~ zich
zich reeds
reedstweemaal
tweemaal kritnpend
krimpend
middag terugkeerde
van
pijn. halfling
halfling opgeheven
opgeheven om
zien in
in de
de ruime
ruime
van de pijn,
om rond
rond te zien
lag. hij
hij had
had aan
aanzijn
zijnVlaamschen
Vlaamschen
hospitaal
zaal wie
hospitaalzaal
wiedaar
daar al
al lag,
maa
t reeds
reeds gevraagd:
geHaagd: ««Van
Van waar
waar zijt
zijt gij
gij en
envan
vanwelk
welk
maat
regiment?»
had reeds
teeds goesting
goesting naar
naar een
een cigarette.
cigarette. ««'t't
regiment?» en
en hij
hij had
Doet
zulk 'n zeer,
mijnheer de
Pastere, » en
en hij
hij beet
heet zijn
zijn
Doet toch zulk
zeer, mijnheer
de Pastere,»
tranen sprongen
sprongen uit
uit zijn
zijn oogen.
oogen. Hij
Hij heeft
heeft dit
dit maar
maar
Iippell
lippen en
en tranen
éénmaal
zijn maanden
maanden hospitaal-liggen
hospitaal-liggen en
dan
66nmaal gezegd,
gezegd, binst
binst zijn
en dan
nog
was hij
hij het
het kwijt
kwijt zonder
zonder het
het te
te weten.
weten. En
En toch
toch hij
hij leed
leed
nog was
nur:-ien hadden
hadden reeds
reeds werk
werkgenoeg,
genoeg, zegde
zegde
martelie.
martelie, maar
maar de nursen
dat isis toch
toch niet
nietaangenaam
aangenaam voor
voor de
deandere
anderesoldaten
soldaten
hij,
hij, en
en dat
als
daar iemand
iemand geheel
geheel den
den dag
dag in
in de
de zaal
zaal tetekermen
kennen en
en
als er daar
ti:
kriepc:n ligt.
ligt.
te kriepen
].
7.iekenQPpas ter. -— 2.
:2. He
mUBt b.,
...mg 1,,,1
1. ~ur."t!
Nurse (J<;nge]~ch):
(Engelsch): ziekenoppas.
a stl
sti.,.).ng
1,41 (E1lg·.):
(Eng.):
He must
bo u.
hij moet
eel' stf'rke
zi.in.
sterke ken']
rnoet een
kerel. zijn.
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Als het Eiden
liiden te fel
fel was,
was, dan kroop
kroop hij
hij diep
diep onder
onder de
de dekens,
dekens,
Als
deed alsof
alsof hij
hij in
in de
dezaal
zaalniet
nietwas
was,om
,omniemand
niemand tetemoeten
moeten
en deed
storen. De
De anderen
anderen mochten
mochten om
om zijn
zijn lijden
lijden toch
toch niet
nietlijden,
lijden, en
en
storen.
zou wel
wel een
een keer
keer beteren.
beteren. Arme
Arme jongen,
jongen, zijn
zijn rug
rug en
enzijn
zijn
't zou
waren letterlijk
letterlijk één shrapnelwonde,
shrapnelwonde, een
een halve
halve vuist
vuist diep
diep
billen waren
billen
breed, en
en dat
dat rood
roodvleesch
vleesch was
was zoo
zoo akelig,
akelig, en
en als
als het
hetgeel
geel
en breed,
rijpte was
was het
het afstootelijk.
afstooteJijk. Hij
Hij moest
moest op
op zijn
zijn buik
buikliggen,
liggen, met
met
rijpte
:rijn armen
armen gekruist
gekruist op
op 't hoofdkussen,
hoofdkussen, weken
tot hij
hij eleIweken lang,
lang, tot
zijn
ken dag
dag wat
wat meer
meer op
op dedeeene
eenezijde
zijdedraaien
draaienmocht,
mocht, maar
maar
ken
voor.zichtig en
niet te
te ver.
ver.
voorzichtig
en niet
Binst de
de negen
negen maanden
maanden hospitaalleven
hospitaalleven werd
werd hij
hijvijftien
vijftien
Binst
maal geopereerd!
geopereerd! Bij
Bij de
de laatste
laatste operatie
operatie was
wa" 't het
het vijf
vijf en
en
rnaal
dertigste shrapnelstukje
uitgt'haald werd
werd uit
uit vleesch
vleesch err
en
clertigste
shrapnelstukje dat
dat uitgehaald
been. «Er.
« En 't zitten
zitten er
in, loeg
\'oelzezekrevelen
krevelen
er nog
nog in,
loeg René.
René, ik
voel
been.
en kittelen,
kittelen, maar
maar aan
aan dat
dat luizegoedje
luizegoedje is
i" er
er gcen
geen doen
doenaan.»
aan.»
en
-- «« Nu
Nu hebt
hebt ge
ge ijzer
ijzer ininu»
u»antwoordde
antwoorddeik.
ik.« «I Ijzer
van den
den
Jzer van
Ijzer » wedervoer
wedervoer hij;
hij; 't is 't eenigste vaderlandsch
vaderlandsch woord
woord dat
Ipzer»
hij uitsprak.
uitsprak. Hij
H ij behoorde
behoorde immers
immers tot
tot die
die jongens
jongens die
die nooit
nooit
hij
spreken
over groote
groote dingen,
dingen. omdat
omdat ze
ze niet
niet weten
weten dat
datzezeelken
eIken
spreken over
dag groote
groote dingen
dingen doen.
doen. Negen
Negen maanden
maanden lang
lang heb
heb ik
ik bij
bij
dag
onzen
bewonderd, dat
dat geduld,
geduld,
onzen Vlaamsehen
Vlaamschen jongen
jongen die
die taaiheid bewonderd,
-die blijmoedigheid,
blijmo(:digheid, die
eigen zijn,
zijn, en
die hem
hem hier
hier
die
die ons
(ins ras
ras eigen
en die
deze stad
stad en
en in
in dit
dithospitaal
hospitaalde
deliefde
liefdehebben
hebbenafgedwongen
afgedwongen
in dezc
van
allen.
van allen.
De
soldaten. die koelbloedige
koelbloedige John
John Bulls'
Bulls! meestal
meestal
De Engelsche soldaten,
tocn Ailons]VI ons- (:n
lief als
als 't
-toen
en :VIamc-gekwetsten'~,
Marnc-gekwetsten",hadden
hadden René
René lief
kakkernest3, destemeer
destemeer dewijl
slimvossiggenoeg
rap
dewijl René
René slimvossig
genoeg rap
kakkernest3,
tt Engelsch
Engelsch oppikte
oppikte en kon
kon praten
praten op
opgoecl
goed kome
kome 't uit dat
de tommies4
tommies 4 zich
zich ziek
ziek lachten
lachten met
met zijn
zijn wonderlijke
wonderlijke uitdrukkinuitdrukkingen.
René leerde
leerde hun
hun al
al de
deVlaamsche
Vlaamse he rariteiten,
rariteiten, en
enmenige
menige
gen. René
T
omm begroette
begroettemij
mij elken
eIken morgen
morgen met
meteen
eennieuw
nieuw aangeleerd
aangeleerd
Tomm
Vlaamsch
René krulde
krulde van
van 't lachen
en spotte:
spotte: «« 00
lachen en
Vlaamsch ,voord.
woord. René
die domme
domme Engelschmans!»
Engelschmans!»
Langzamerhand
half genezen
genezen tusschen
tusschen twee
twee operaoperaLangzamerhand echter,
echter, half
sukkelde en
en kreupelde
kreupelde René
René op,
op, veegde
veegde de
de zaal
zaalschoon
"choon
tiëll,
tien, sukkelde
omdat
hij geern
geern werkte
werkte en
en bewees
bewees zijn
zijn dienstvaardigheid
dienstvaardigheid aan
aan
omdat hij
-de
vele
EngeJsche
gekwetsten
die
dag
op
dag
inkwamen.
Onde vele Engelsche gekwetsten die dag op dag inkwamen. On1. John
Bull (Engel<3oh,
uitsprek6Il c dj-on
boel.»): etigenlijk
aigcnlijk Jan
Sti·er: spotspotJan Stier:
djon boel,»):
(Engelsoh, uitsprreken
John Bull
naam \,(101'
2. Monsuit. de ~l~g
t..,lag
Marnegekwebst/en: uit.
Mons- en M<l=~kwebsteu:
Engelsehen. -— 2.
voor de En.gelschen.
bij
BergeE (Mons)
(Mons) en aan
aan de
deMarne.
Marne. -— 3.
3. Kakkernest
Kakkerneet (Westv1.):
(Westvl.): 't j-oug,te
jong,te
bij Bergen
klncl.
4. Tommies:
TomIIlJiies: ineerv.
moorv. van
Tommy: volksnaam voor
Eng. soldaat.
voor den Eng..
van Tommy:
kind. -— 4.
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dertusschen maakte
den
maakte hij
hij oorlogsstrategie
oorlogsstrategietottoteen
een gat
gat in den
nacht
met
een
of
ander
Tommy
die
maar
niet
wilde
verstaan,
nacht met een of ander Tommy die maar niet wilde verstaan,
dat
Engeland den
den Duitsch
Duitsch niet
niet zou
zou plat
plat slaan
slaan lijk
lijk een
eenluis,
luis,
dat Engeland
in
een
paar
maanden.
Hij
zong
de
Tommy-liedjes
mee,
en
in een paar maanden. Hij zong de Tommy-liedjes mee, en
maakte
helsch
lawijt
en
smeet
er
zijn
eigen
Vlaamsche
kermaakie helscb lawijt
smeet er zijn eigen Vlaamsche kermisdeuntjes
Marianneke. Ik gelukte
gelukte
misdeuntjes tusschen
tusschen van
van Trezeke
Trezeke en
en Marianneke.
er
in
een
akkordeon
vast
te
krijgen
en
René
duwde
op den
den
er een akkordeon vast te krijgen en René duwde op
.speelboek
den
dag
lang.
Hij
dacht
dat
hij
met
de
maatjes
van
speelboek den
lang. Hij dacht dat hij met de maatjes van
den
ploeg
in
de
Fransche
barak
was.
den ploeg in de Fransche barak was.
Hij
had nooit
nooit geklaagd
geklaagd en
en zou
zou nooit
nooit klagen.
klagen. Hij
Hij was
was opopHij had
gevoed
met
pap
en
aardappelen.
Met
een
frank
drinkgeld
gevoed met pap en aardappelen. Met een frank drinkgeld 's
Zondags was
hij door
door 't leven gegaan,
hij wenschte
wenschte niets
niets
was hij
gegaan, en hij
meer.
Hij
wist
niet
waar
hij
het
had
verdiend
zoo
welgedaan
meer. Hij wist niet waar hij het had verdiend zoo welgedaan.
te zijn
zijn nu.
nu. Elken.
EIken morgen
morgen ontving
ontving hij
hij pakjes
pakjes met
met druiven,
druiven~
chocolade,
banana's,
citroenen,
cigaretten,
hij
wist
noch
van
chocolade, banana's, citroenen, cigaretten, hij wist noch van
waar
wie ...
waar noch
noch van wie...
's Zondags, later,
hij per automobiel
automobiel naar
mis gegelater, werd
werd hij
naar de
de mis
at hem
hembijna
bijnaop
opklaar
klaarvan.
vannieuwsgierigheid.
nieuwsgierigheid_
voerd
voerd en 't volk
volk at
Als
in 't Vlaamsch preekte,
René met
met 't keeraafsche
Als ik in
keeraafschel1
preekte, zag
zag ik René
van
zijn hand
hand een
een traan
traan wegpinken
wegpinken en
~n angstig
angstigrondkijken
rondkijken of
of
van zijn
iemand
gezien had.
had. Als
Als 't een
Engelsche pastoor
pastoor was die
die
iemand het
het gezien
een Engelsche
sprak,
hem dwaas
dwaas aan
aan te
tekijken,
kijken, hij
hij verstond
verstond er
er geen
geen
sprak, z:at
zat René hem
gebenedijd
bijzonderlijk de
pastoor sloeg
sloeg op
op
gebenedijd woord
woord van,
van, en bijzonderlijk
de pastoor
den preekstoel
preekstoel niet
die dat
dat niet
nietkan,
kan,kan
kanniet
.oietpreeken.
preek en.
niet en die
C)edert
René van
van soldatendienst
soldatendienst ontslagsen,
ontslagen, en
en werkt
werkt
Sedert werd
werd René
in
een munitiefabriek.
munitiefabriek. Hij
kreupelt wat,
beter sleept
sleept zijn
zijn
in een
Hij kreupelt
wat, of beter
heen,
weder, van de
de hevige
hevige pijn,
pijn, een dag
dag
been, moet
moet soms
soms in vochtig weder,
in bed liggen,
liggen, maar
maar hij
hij is
is op
op goeden
goeden voet.
voet. Naar
Naaralalzijn
zijn «nur({ nurseu»
schrijft hij
hij brieven
brieven inin een
een Vlaamsch-Engelsch,
Vlaamsch-Engelsch, en
de
sen» schrijft
en de
slooren!!
bij, om
om zooveel
zooveel kiesche
kieschedankbaarheid.
dankbaarheid. Hij
slooren2 weenen
weenen er
er bij,
zendt mij
zijn portret
portret met dezen
dezen brief:
brief:
mij zijn
Mijnheer
Pastere,
Mijnheer de
de Pastere,
Ik
ben nog
nog altijd
altijd in
in volle
vollegezondheid
gezondheid en
en ikikverwacht
verwacht van
van
Ik ben
u hetzelfde.
hetzelfde. 'k Ben
hier te
te huis
huis bij
bij een
een Iersche
Iersche familie
familie en
en
Ben hier
die
menschen zijn
zijn lijk
lijk engels
engels voor
voor mij
mij! 'k Werke
voor den
den
die menschen
Werke voor
oorloge, 'k make
s helI S»3
en 'k win
nog al
al goed
goed geld
geld
make ({«shells
»3 en
win nog
zonder
werken. Ik
Ik ga
gaalle
alleZondage
Zondageeen
eenuur
uurverre
verre
zonder me
me dood
dood te werken.
naar
kerke. Ik
zend u
u hier
hier een,papiertje
een .,papiertje van
schellinnaar de
de kerke.
Ik zend
van oJOschellin1. '1;
(Westvl.):: de
a,veroohtsohe zijde.
- 2.
2. 81001'-9:
't Keeraafsche (Westv1.)
sukkel..
de aNerechtsche
zijde. —
SloGn3: sukkeL
-— 3.
Shell (Engelsch):
(Engelsch): gr
grana.at.
, anaat.
3. Shell
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gU1 voor
voor de
de soldaten
soldaten van
van de
de front.
front. 'k Lou
Zou nog
nog willen
willen we&
weêr
gcn
gaan om
om dien
dien leelijken
leelijken Duitsch
Duitsch een
een stamp
stamp op
op zijn
zijn broek
broek te
te
gaan
geven. De dokteur
dokteur zegt
zegt dat
dat ik
ik nog
nogheel
heelrochte
rècntezal
zalkomen.
komen. Nu
Nu
geven.
met tijd
tijd en
en boterhamincia
boterhamn1Ci1 zal
zal '('e wel
wel gaan!
gaan! 't Zijn
Zijn Gods werken,
werken,
niet
mijnheer de
Pastere. en
en tot
tot later.
later. 'k Zal
Zal uu altijd
altijd geren
geren zien.
zien.
mijnheer
de Pastere,
René.
IS een
een kerel
kerel van
vanVlaanderen.
Vlaanderen.
René is
1916.
88 December 1916.
Pater L.
L. J.J.Callewaert,
Callewaert, Predikheer.
Predikheer.
Pater
Uit (Op
c Op den
den Uitkijk »,
>. Vlaamsche
Vlaarn,che Boekenhalle,
Boekenba.lle, Leuven.
Uit

CALLEWAERT
JULIUS CALLEWAERT
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Predikheer. Thorhout
Thorhout 1886.
1886. VerVerblij ft nu
nu te
te Gent.
Gent. Was
Was tijdens
tijdens
blijft
aalmoezenier voor
voor de
den oorlog aalmoezenier
vluchtelingen te Manchester.
Manchester.
vluchtelingen
\'oor de
de verzedelijking
verzedelijking van
van zijn
zijn
Voor
« Jongens»
hij talrijke
talrijke
«
Jongens» schreef
schreef hij
en
roerende artikels
artikels in
in « «De
De
en roerende
Stem
België». Deze
Deze verscheverscheStem uit België».
nen later in
in boekvorm
boekvorm «Op
« Op den
den
nen
Uitkijk»
en « Kerelsleven
« Kerelsleven».
».
t3itkijk » en
Schreef
verder: «« De
De Sterke
Sterke
Schreef verder:
Vrouw
Vlaanderen», ««IerIerVrouw van Vlaanderen»,
land
en 't 1Iersche
ersche Volk»,
enz.
Volk», enz.
land en
Fot<>
Gyselynck, Kortrijk
Foto Gyselynck,

7.

~AAR
NAAR

FR,\.NKRI.JK.
FRANKRIJK.

Rijst
land de
de ellende,
ellende,
Rijst te
te land
Brandt de zon
zon het
het hoogst,
hoogst.
Frankrijk
de bende
bende
Frankrijk binnen
binnen tiegt
tiegt de
Om
den gouden
gouden oogst.
oogst.
Om den
Hun
dorpje niet,
niet, hun
hun Vlaand'ren
Vlaand'ren niet,
niet.
Hun dorpje
Maar
de
armoe
zijn
ze
beu.
Maar de armoe zijn ze beu.
Een moedig
moedig lied,
lied, een
een laatste
laatste lied:
lied:
Dan,
moederken, adieu.
adieu.
Dan, moederken,
't Gaat
op een
een snijdenl
snijden I
Gaat er op
Honger
de zeis.
zeis.
Honger scherpt de
25

Dubbel loon
\"Taagt dubbel
dubbel lijden,
lijden,
loon vraagt
Rust
bij
werk
noch
reis.
Rust bij werk noch reis.
Het
sloven niet,
niet, het
het slaven
slaven niet,
niet,
Het sloven
Maar de
armoe zijn
zijn ze
ze beu.
beu.
de armoe
Een moedig
moedig lied,
lied, een
een laatste
laatste lied:
lied:
Dan,
moederken, adieu.
adieu.
Dan, moederken,
Moest
één bezwijken,
Moest er één
daar ook
ook thuis.
thuis.
God
God is
is daar
Heer zijn
zijn de
de armen
armen rijken!
rijken!
Bij den
den Heer
l\loeder,
kruis!
Ailoeder,kom,
kom, een
een kruis!
Hun liefde niet, hun
hun leven
leven niet,
niet,
.:Ylaar
armoe zijn
zijn ze
ze beu.
beu.
Maar de armoe
Een droevig
lied is
is 't laatste lied:
lied:
droevig lied
Oud
moederken, adieu!
adieu!
Oud moederken,
René De Clercq.
Clercq.
it uG e d ic h te n» .

Loo y. A m,ter'am.
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RENE
DE CLERCQ
CLERCQ
RENE DE
.

~L·.·. · .~

P

Geboren te Deerlijk
Deerlijk (bij
(bij Kortrijk)
Kortrijk)
I1877.
Bn. Doctor
in
de
Germaansche
Doctor in de
Philologie.
Onze beste
beste
Philologie. Leeraar.
Leeraar. Onze
,·olksdichter.
Schreef «« Het.
Het- RootRootvolksdichter. Schreef
Natuurgedichland»
(roman). ««Natuurgedichland » (roman).
ten
i), enz.
enz. Verblijft
V erblijft sedert
sedert den
den
ten»,
oorlog
in Holland.
Holland.
oorlog in

I

\
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s.
BRIEt' UIT
UITFRANKRIJK
t'R;'~KRI.J,,"
S. BRIEF
Mijn
vrouwke lief,
laat uu weten
weten
Mijn vrouwke
lief, ik
ik laat
Van
mijn gezondheid
gezondheid nu
den staat;
staat;
Van mijn
nu den
Als
op zijn
zijn Vlaamsch
Vlail-msch hier gaat:
gaat:
Als dat
dat het op
Veel
werken en
en maar
maar weinig
weinig eten.
eten.
Veel werken
Maar
ik at
at of
of was
was op
op loop,
loop,
Maar of
of ik
Of
koren pikte
pikte of
of wiedde
wiedde of
ofschelfde,
schelfde,
Of koren
'k Dacht
steeds aan U
U en
en ik
ik verhoop
verhoop
Dacht steeds
Van
U hetzelfde.
hetzelfde.
Van U
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Wij zijn
Wij
zijn hier vele
vele Vlaamsche
Vlaamsche gasten,
gasten,
Tien
uren verder
verder dan
dan Parijs;
Parijs;
Tien uren
Ons
werk verdient
verdient een
een goeden
goeden prijs,
prijs,
Ons werk
Want zonder
zonder ons
ons zou
zou Frankrijk
Frankrijk vasten.
vasten.
En vasten
vasten geeft
geeft een
een flauwen
flauw en kop,
kop,
doen dat
dat 's winters
niet uit
uit boete,
boete,
Wij
Wij doen
winters niet
Maar,
het laatste
laatste geld
geld is
is op,
op,
Maar, als
als het
Omdat
wij moeten.
moeten.
Omdat wij

Maar
och! waarom
daarover klagen?
klagen?
Maar ochl
waarom daarover
Want
pertig toch
toch als
alsvlinderkes,
vlinderkes,
Want pertig
ome zeven
zeven kinderkes,
kinderkes,
Zijn
Zijn onize
Met
mondjes, groote
groote magen.
magen.
Met kleine
kleine mondjes,
En is
is er
er soms
soms wat
wat brood
brood te
te kort,
kort,
En zinkt
zinkt de
de moed
moed tot
tot in
inde
deschoenen,
schoenen.
als 't avond wordt,
wordt,
Wij
Wij krijgen
krijgen toch als
Elk zeven
zeven zoenen.
zoenen.
Doe
de school
school ons
ons bloeikes
bloeikes stappen,
stappen,
Doe naar de
Want 'k ondervind,
is een
een troost,
troost,
ondervind, het is
vrouwen
kroost.
Als
Als men va'n
ver, aan vrouw
en kroost,
vAn ver,
kan doen
doen klappen.
klappen.
Ztin
Ziin hart
hart met letters kan
En staat
staat de
de wijsheid
wijsheid in
in een
een boek,
boek,
Zij
plicht beschouwen,
beschouwen,
Zij zullen
zullen daar
daar hun plicht
En nauwelijks
nauwelijks uit
eerste broek,
broek,
uit de eerste
Niet loopen trouwen.
trouwen.
Hier
spreekt mcn
men van
yan de
de kerk
kerk tetesluiten;
sluiten;
Hier spreekt
droevig lot,
lot,
Och, vrouwke, 't waar een droevig
Te leven
leven zonder
zonder hoop
hoop op God
God
Voor menschen
menschen zonder
of duiten.
duiten.
zonder goed
goed of
Maar onze
onze ploegbaas,
ploegba<J.s. kleine Fons,
Fons,
Zei: «« Heeft
God hier
hier de
de deur
deur gekregen,
gekregen,
Heeft God
Tc
liever komt kij
};tij ginds
ginds bij
bij ons
ons
Te liever
Met zijnen.
zijnen zegen.»
zegen.»
Zoo
\'olk bij
bij avondstonclen
avondstonden
Zoo zit
zit ons yolk
Te praten
praten aan
aan de
dehoevepoort,
hoevepoort,
Fielkes trekzak
trekzak hoort,
hoort.
Terwijl
Terwijl men
men Fielkes
En wordt
wordt wat
wat spek
spek en
en brood
broodverslonden.
verslonden.
Dan de een
een na
na de
de ander
anderzoekt
zoektzijn
zijn kooi,
kooi,
Geen
maar zoo
zoo genomen,
genomen,
Geen pluimbed,
pluimbed, hoor.
hoor, maar
Men
stallen op
op wat
wat strooi
strooi
Men kan
kan in stallen
Van
huis toch
toch droomen.
droomen.
Van huis
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Zal ook
ook niet lang
lang uit
uit 't nestje blijven;
blijven;
'k Zal
donker en
en ik
ik ben
benzoo
zoo moe,
moe,
't Wordt donker
schier mijn
mijn oogen
oogen vallen
vallen toe,
toe,
Dat schier
schuur ik
ik zit
zit teteschrijven.
schrijven.
Wijl in
Wijl
in de schuur
U allen
allen lief,
lief.
vrouwke, 'k heb LJ
Zoo, vrouwke,
werp een
een kids
&US t7
l ~ lilt
uit de verte.
verte.
Ik werp
wederziens, ik
ik sluit
sluit mijn
mijn brief,
brief,
Tot wederziens,
mijn herte.
herte.
Maar niet miin
Brakels.
Theo Brakets.
TH EO BRAKELS
BRAKELS (deknaam
(deknaam van
van Jozef
Jozef De
DeWagenaere).
Wagenaere).
THEO
Notaris te
te Nederbrakel.
Nederbrakel. Schreef
Schreef nog andere
andere mooie
mooie liederen.
liederen.
Notaris

9.

DE
DOI~DELZAK.
DE DOEDELZAK.

Door
dorp inindedea.chternoene,
achternoene,
Door het dorp
stapte er traag,
traag, op
op z'n
z'n gemak
gemak
lijk de pelgrims,
pelgrims, 'n bohemer
lijk
met 'n leeclren
doedelzak.
leedren doedelzak.
Puntig lijk
lijk 'n pullemubc
pullemutse en
scheef
van zijds
zijds z'n
z'n kop,
kop,
scheef gestuikt,
gestuikt, van
stond 'n vilt~n
hoedje,
met
'n
vilten hoedje,
bundel hanepluimen
op.
hanepluimen op.
den gevel
gevel van
van de
kerke
Bij
de kerke
Bij den
bleef hij
stille
staan,
en
blies
hij stille staan, en blies
den
dikken
doedelzak,
die
in
in den dikken doedelzak, die
spande
lijk
'n
trommelvlies.
spande lijk
Door 'n mager
houten pijpe
pijpe
mager houten
kroop 'n schravelig gefluit,
dat,
van verre,
verre, trok
trok op
op 't schrepcnd
schrepend
dat, van
kwaken
van den
den hagepuid.
hagepuid.
kwaken van
menschen, langs
strate,
Al
Al de
de menschen,
langs de strate,
keken
naar 't'tgezwel
gezwel
keken aardig naar
van
uitgepuilden zak,
zak, in
lI1
van den uitgepuilden
vuilgepooteld
kab'ervel.
vuilgepooteld kalvervel.
2.8

En 'n bende schuwgeworden
de vlucht.
vlucht.
koeien
koeien liepen,
liepen, op de
door 'n meerseh,
hunne steerten,
meersch, met
met hunne
lijk
lucht.
lijk trompetten,
trompetten, in
in de lucht.
Omer
Omer Karel
Karel De Laey.
(Van be
Uit
te Lande
La.nde.,», Keurboekerij,
Keurboekerij, Leuven.
uit cVa.n.

OMER
DE LAEY.
Advokaat. Hooglede (bij
OMER KAREL
KAREL DE
LAEY. Advokaat.
(bij RoeSchreef gedichten,
gedichten, dierensprookjes en twee
twee
selare) 1876-1909.
1876-1909. Schreef
toonee.lstukken.
gedichten zijn
zijn echte
echte schilderijtjes.
schilderijtjes.
Zijn gedichten
tooneelstukken. Zijn
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.\ Hebt
krekels wel
wel eens gehoord, Johannes,
Johannes,
Hebt ge 's avonds
avonds de krekels
in de
de duinen?
duinen? -— Het
lijkt of
of zij
zij een
eenconcert
concert maken,
maken, niet
niet
Het lijkt
waar?
nooit hooren, waar
geluid vandaan
vandaan komt.
komt.
waar het geluid
waar? en
en ge kunt nooit
plezier, maar
maar dat
dat geluid
geluid komt
komt
riooit voor
voor hun plezier,
Nu, zij zingen nooit
van
van
krekeltjes hun
hun lessen van
van de krekelschool, waar honderd krekeltjes
buiten leeren. Wees
nu stil,
stil. want
want wij
wij zijn
zijn er
er haast.»
Wees nu
Shrrl Shrrl
Het
cn toen
toen Windekind met
flec kreupelhout
kreupelhout werd
werd minder
minder dicht,
dicht, en
2ijn
grashalmen uiteenschoof, zag
Johannes een helzijn bloem de grashalmen
zag Johannes
der
verlicht open plekje,
plekje, waar
waar de
de krekeltjes
krekeltjes bezig waren tusder verlicht
schen het
dunne spichtige
spichtige duingras
duingras hun
hun lessen
lessen te
te leeren.
het dunne
Shrr
Shrr 1I
Shrrl1 Shrr
Een groote dikke
krekel was
was meester
meester en
enoverhoorde.
overhoorde. Eén
dikke krekel
voor één sprongen
de
leerlingen
naar
hem
toe,
altijd met
met één
sprongen de leerlingen naar hem toe, altijd
sprong
heen,
en
één
sprong
weer
naar
hun
plaats
terug.
sprong
weer
naar
hun
plaats
terug.
Wie
sprong heen, en
mis
sprong
moest
op
een
paddestoel
te
pronk
staan.
pronk
staan.
mis sprong moest
een paddestoel te
«« Luister
Johannes! dan
kunt ge
gemisschien
misschien ook wat
Luister goed,
goed, Johannes!
dan kunt
leeren,
»
zei
\Vindekind.
Windekind.
Ieeren,»
Johannes verstond
verstond zeer
wat de
de krekeltjes
krekcltjes antwoordden.
goed wat
zecr goed
Maar het leek
leek niets
niets op
op wat
wat de
demeester
meesterop
opzijn
zijnschool
school vertelde.
vertelde.
Eer~t
kwam
geographie.
Van
de
werelddeel
en
wisten
niets.
wisten
ze niets.
werelddeelcn
Van
de
Eerst kwam
Zij moesten
alleen 26 duinen kennen en
twee vijvers.
vijvers. Van
Van
en twee
moesten alleen
hetgeen
verder was
was kon
kon niemand iets weten,
de meester,
wetcn, zei
zei de
hetgeen verder
en wat er van verteld
verteld werd,
werd, was
was ijdele
ijdele fantasie.
fantasie.
Toen kwam
botanie aan de
de beurt.
beurt. Daarin waren ze allen
kwam de
de botanie
erg
knap en
en er werden
werden veel prijzen
uitgpdeeld, uitgezochte
uitgezochte
prijzen uitgedeeld,
erg knap
jonge en
en malsche grashalmpjes
grashalmpjes van
verschillende lengte.
lengte.
van verschillende
29
29

Maar
verbaasde Johannes
Johannes het
het meest.
meest. De
Dediere,n
dieren
Maar de
de zoologie verbaasde
werden
springende, vliegende
vliegende en
enkruipen.de
kruipende.. De
De
werden. verdeeld
verdeeld in
in springende,
ikrekels
en stonden
stonden dus
dus bovenaan,
bovenaan,
krekels konden
konden springen
springen en
en vliegen en
dan volgden.
volgden de kikvorschen.
kikvorschen. V
Vogels
werden met alle
alle teekenen
teekenen
ogels werden
van
afschuw hoogst
hoogst schadelijk
schadelijk en
en gevaarlijk
gevaarlijk genoemd.
genoemd. EindeEindevan afschuw
de mensch
mensch besproken.
besproken. Het
Het was
was een
eengroot,
groot,nutnutlijk
ink werd
werd ook de
teloos
schadelijk dier,
dier, dat zeer
zeer laag.
laag stond, daar
daar het
het vliegen
vliegen
teloos en schadelijk
noch springen
maar dat gelukkig zeldzaam
zeldzaam was. Een
Een klein
klein
springen kon,
kon, maar
nooit een
een mensch
mensch gezien
gezien had,
had, kreeg
kreeg drie
drie
krekeltje,
krekeltje, dat
dat nog
nog nooit
slagen
met een
een rietje,
rietje, omdat
omdat hij
hij den
den mensch
mensch bij
bij vergissing
vergissing
slagen met
onder
onschadelijke dieren
dieren telde.
telde.
.onder de
de onschadelijke
Zoo
iets
had
Johannes
ngo
nooit
gehoord.
Zoo iets had Johannes ngo nooit gehoord.
Toen
riep de
de meester
meester op
op eens:
eens:«Stilte!
« Stilte springoefening!»
1 springoefening!»
Toen riep
Dadelijk
lessen leeren
leeren en
enbegonbegonDadelijk hielden
hielden de
de krekeltjes
krekeltjes op
op met lessen
nen
heel kunstige
kunstige en
enbedrijvige
bedrijvige wijze haasje-over
spelen.
haasje-over te spelen.
nen op heel
De dikke
dikke meester
meester het
het eerst.
eerst.
Dat
een vroolijk
vroolijk gezicht
gezicht dat
dat Johannes
Johannes in
in de
dehanden
handen
Dat was zoo een
klapte
dat geluid
geluid stoof
stoof de
de heele
heeleschool
schoolininee.n
een
klapte van
van pret.
pret. Op
Op dat
oogenblik
duin in en
en werd
werd het
het doodstil
doodstil op
ophet
hetgrasveldje.
grasveldje.
oogenblik het
het duin
Frederik
Eeden.
Frederik Van Eeden.
lJit
De Kleine
Kleine Johannes
.Joha.nnes II».
». Mouton
~Iouton en
(JH Co,
CO, 's G-ra.\'enhage.
Uit c(De
Gravenhage.

r'REDERIK
EEQEN. Geneesheer.
Geneesheer. Haarlem
Haarlem 1868.
r-REDERIK VAN
VAN EE1AEN.
Een der
der grootste
grootste Hollandsche dichters
en prozaschrijvers. Bedichters en
kee·rde
in 1922 tot
het Katholicisme.
Katholicisme.
keerde zich
zich in
tot het
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De dag
ging heen,
heen, zonk
zonk eenzaam
eenzaam achter
achter
dag ging
Een oude,
wijze vlier;
vlier;
oude, wijze
De meiliedjes werden
zachter,
werden al zachter,
De
wei lag
lag vol
vol getier
getier —
De wei
De kleine
krekels riepen:
kleine krekels
Kom hier! kom hier! kom
hier I
kom hieri
'k Sloop
zachtjes door
door de
de bronzen
wei.
bronzen wei.
Sloop zachtjes
Het zong er
als een
een lier,
lier, -—
er als
Ik hoorde 't ."-- - ik
was heel
heel dichtbij
dichtbij
ik was
Dan
zweeg 't -— ik
zag geen
geen zier,
zier, —
Dan zweeg
ik zag
't Was
verder dan
dan ze
ze 't riepen:
Was verder
Kom
hier! kom
kom hier!
hier! kom
kom hier
hierlI
Kom hier!
30
3°

De avond
De
avond borg
borg zijn
zIJn schoonheid
schoonheid weg,
weg?
-— Zijn
op een kier, --Zijn schatkist
schatkist op
-- het niet,
Ik zag
zag het
niet, 'k zocht
langs den
den \reg
zocht langs
weg,~
Ik zocht
zoo'n zingend
dier, --zocht zoo'n
zingend dier,
- -'t Was
ginder dat
dat ze
ze 't riepen:
Was ginder
Kom hier!
Kom
hier! kom
kom hier!
hier! kom hier!

Ik
voelde mij
mij alleen
alleen in 't donker,
Ik voelde
Een sterretje
plezier
steTretje had
had plezier
En lachte
lachte met
met zijn
zijn fijn
fijn geflonker
Door
de oude,
oude, wï;ze
Door de
wijze vlier,
Alleen
krekels riepen:
riepen:
Alleen de
de krekels
Kom
hier! kom
kom hier! kom
hier!
Kom hier!
kom hier!
C.
S. Adama x-an
\"an Scheltema.
Schei tema.
C. S.
Vit.
Zon en
on 'homer
ï;oCHnel' »,
". \V.
\ \". L_ .\: .r.
Brusse. Rot
Hot ttinlarn
t ~,:'dam
.T. Brusse,
Cit. cgVan
Van Zon

C.
C. S. AuAMA
AoANIA VAl\j
VAN SCHELTE:\'IA.
SCHELTEMA. Amsterdam 186ï-I<)24_
1867-1924-Schreef
den volkstoon.
poëzie in
in den
Schreef poëzie

12.
REINAERT DE
VOS.
12. REINAERT
DE VOS.
Dat
middeleeuwsch gedicht,
gedicht, een \\-eroldl,eropmil
v-erhl.lalt.
Da-t middeleeuwscli
wereld beronenmikur,s~wrocht,
kunstgewrocht, vecrhaalt.
onS
sohelIIlS't'reken van
werd doo:
doo:'een
eenzekeren
zekerenWillem,
Willèm,
ons de
de schelmotmeken
vanden
denVQ.
Vo . Het
liet wen
waarachijnijjk
een Oost-Viaming,
Oost-Vlaming, niet
la.ng \'OOT
get'ehm~n. Stijn.
Stijn_
waarschijaijk Peen
niet lang
VOOT 1:!50
1250 getschroven.
8treuve.h;
herschreef het
het o«uit
het ddel
)IiddelnedNla.ndsch
\'cr"taa.nbae.r
Streuvels herschreef
uit liet.
nederland sol ininverstaan.baar
Vlaa.msoh
Streu\'(~ls' bewerking
bewerkiug \-olgt
volgt Weir
hj!'1' 0f'n
Vlaamsoh >.». Van
Van Streuvels'
Oeil uittrek"el.
Kpning
de Leeuw,
Leeuw, hiield
hti.eld een
eengrooben
grOQ(,e,u hof(
hofd:lf-\-,
"''''11' it,ne
a,Ue dieren
dieren
lipning Nobel.
Nobel, (le
lag, wa.ar
buiten
Reó.na-ert a Ill\Ye'-ig
warmi. Allerlei
Allerleibnes
be.;l'hulligingen
weroen
tL"b-reD.
nvve ig wa,ren.
c
gi ngen wetrd
en tegtai
buiten Reinaert
den Vos
VQ~ ingelr,_c;l\. Al'pen
H'rdedigdezijn
zijnOom
OomReinaert.
lteina.el't.
een.de
de da.~
das Grilllbort
rimbert verdedigde

Terwijl Grimbert nog
bezig was
was met
met zij,le
nog bezig
zij.le tonge te roeren,
zagen zij van
den berg
berg ten
ten dalewaard
Canteclaer afkomen
van den
dalewaard Cantedaer
met
zijn gevolg
gevolg die
die op
op eene bare een
een doode henne
droegen.
met zijn
henne droegen.
Die henne heette Coppe zoo 't scheen
z-e den
den
scheen en Reinaert had ze
hals
afgebeten _. -- dat
kwamen zij
zij te
te wege voor
den koning
dat kwamen
hals afgebeten
voor den
klagen. Canteclaer
voorop en
en sloeg zijn vleeren in
in groot
Canteclaer stapte voorop
misbaar.
Al weerkanten van
de lijkbare stapte
een hane;
hane; de
de
misbaar. Al
van de
stapte een
eene wa~
Cantaert, -en
vermaarde Cantaert,
was de \"ermaarde
*en de
de andere, Craayant, de
beste kraaier van
\'an 't land.
Zij stonden
ze stapstapland. Zij
stonden goed
goed te poote en ze
33I1

1en
flink en
en ze
ze droegen
droegen elk
elk een
een lange,
lange, rechte
rechte keerse
keerse die
die
ten flink
brandde.
zusters van de
de arme,
arme, vermoorde
vermoorde
brandde. Daar
Daar waren
waren ook
ook twee zusters
Coppe
en kermde-n
kermden en
riepen: wach en wee om
om
Coppe en
en ze weenden en
en riepen:
deswille
en Sproete,
Sproete, twee
twee zwarte
zwarte
deswilla van
van haar
haar zusters
zusters dood:
dood: Pinte en
bennen,
zij waren
waren zwaar
zwaar te moede
moede om
om
hennen, zij
zij droegen
droegen de
de bare
bare en zij
baar
zuster die zij
zij verloren
verloren hadden.
hadden. Van
Van verre
verre kon
kon men
men
haar goede
goede zuster
haar
booren en weenend
weenend en
ensnikkend
snikkend zijn
zijn zij
zij genaderd
genaderd
haar gekerm
gekerm hooren
tot bij
bij 't't hof.
Canteclaer sprong 't eerst
den ring
ring en
enzonder
zonder anderen
anderen
eerst in
in den
begon hij:
omhaal begon
hij:
- Heere koning,
bij Gods genade,
genade, en
en bij
bij uwe
uwegoedertierengoedertierenkoning, bij
over de
de rampe
rampe die
die
heid, aanhoor
aanhoor mijne
mijne woorden
woorden en
en ontferm
ontferm uu over
Reinaert
mijne kinderen
kinderen heeft aangedaan.
aangedaan. Gij
Gij ziet
ziet ons
ons
Reinaert mij
mij en
en mijne
bier
in groote
groote droefheid.
droefheid.
hier voor
voor u in
En hij
hij begon
begon te
tevertellen:
vertellen:
van April,
April, toen
toen de
de winter
winter voorbij
voorbij was
was en
en
-— Met 't ingaan
ingaan van
al
de velden
velden·vol
vol groen
groen en
enversche
versche bloemen
bloemen stonden,
stonden, en
en 't
al de
schoon
in de
de lucht
lucht zat,
zat, toen
toenvoeldel
voeld~ ik
ik mij
mij
schoon weder
weder voor
voor goed
goed in
preusch over
over mijn
mijn groot
groot en schoon
schoon huisgezin.
huisgezin. Ik
Ik! had
had
fier
fier en preusch
acht
kloeke zonen
zonen en zeven
zeven snelle
snelle dochters
dochters die
die lust
lust in
in 't leven
acht kloeke
goede
vrouwe,
had
heel
dat nest
nest
voelden.
Roopluime,
mijn
voelden. Roopluime, mijn goede vrouwe, had heel dat
uitgebroed en
gebracht. Zij
Zij waren
waren allen
allen om
om 't even kloek
uitgebroed
en groot gebracht.
en vet en
en liepen
liepen in
in een
eenschoon
schoonperk
perk dat
datbeloken
beloken was
was met
met een
een
hoogen
muur.
Daarbinnen
stond
eene
schuur
waar
vele
honhoogen muur. Daarbinnen stand
schuur waar vele honbij hoorden die
die ons
ons bewaken
bewakenmoesten.
moesten.Zoo
Zoowaren
warenmijne
mijnekinkinden bij
deren
veilig
en
onvervaard
en
we
leefden
gerust
in
vrede.
deren veilig
onvervaard en we leefden gerust in vrede.
Dat en
en kon
kon Reinaert
Reinaert niet
niet lijden
lijdenen
enhij
hijbenijdde
benijddeons
onsomdat
omdatwij
wij
zoo vaste en
en ongenaakbaar
ongenaakbaar zaten
zaten en omdat
omdat hij
hij geen
geen een
een van
van ons
grijpen
grijpen kon.
kon. Want
Want Reinaert, die
die kwade
kwade gebuur,
gebuur, hoe
hoe dikwijls
dikwijls
liep
rond ons
ons veste
veste snuffelen en
en legde
legde hij
hij ons
ons overal
overal zijn
zijn
liep hij
hij rond
'hinderlagen.
hinderlagen. Maar
Maar telkens
telkens de
de honden
honden hem
hem zagen,
zagen, liepen zij
zij
achter hem
hem en
en 't gebeurde
gebeurde eens
ik het
het zag,
zag, hoe
hoe ze hem
achter
eens dat
dat ik
inhaalden aan
aan den
den rand
rand van
van de
de sloot
sloot en
en hij
hij zijn
zijn diefte
dief te en roof
roof
stukken uit
uit zijnen
zijnen pels
pels bekoopen moest.
moest. want 't Ltoof
Uoof er
met stukken
bij heele
heele borstels uit
uit zijn
zijn rooden frak.
bij
ontsnapte door
door zijn
zijn groote sluwheid
sluwheid -- dat
l\1aar eilaas
eilaas hij
hij ontsnapte
Maar
God hem
hem yervloeke!
vervloeke! Na dien
dien .keer
keer waren
waren wij
wij hem
hem kwijt
kwijt voor
voor
lang, maar
maar opeens
opeens komt hij, Reinaert,
Reinaert, diezelfde moorddadige
moorddadige
schelm, gekleed
gekleed als
als een
een eremijt
eremijt en hij
hij bracht
bracht mij
mij eenen
een en brief
schelm,
te
te lezen,
lezen, heer
heer Koning,
Koning, waar
waar uw
uw zegel
zegel aanhing.
aanhing.
T oen ik
ik den
den brief
brief begon
begon te lezen,
lezen, docht
docht het
het mij
mij dat
dat er
erzake
zake
Toen
was
gij door
door een
een koninklijk
koninklijk bevel
bevel over
over heel
heel uw
uw rijk
rijk aan
aan
was dat gij
32
32

.vrede hadt uitgeroepen.
alle
dieren en
en aan
aan alle
alle vogels,
vogels, den
den 'vrede
uitgeroepen.
alle dieren
hij mij
mij nog ander
ander nieuws
nieuws en
en zegde
zegde mij:
mij: dat
dat hij
hij
Daarbij
Daarbij bracht
bracht hij
de
wereld afgestorven
afgestorven en
en kluizenaar geworden
was, dat
dat hij
geworden was,
de wereld
over zijne zonden.
Hij
zonden. Hij
menigvuldige boetveerdigheid
boetveerdigheid deed
deed over
toonde mij
zijnen pelgrimstaf en
mantel en
en zijn hemde
mij zijnen
en harigen mantel
van kemelhaar.
hij uit
uit 't klooster
te Elmaren had medekemelhaar, die
die hij
klooster te
rnoogt
gebracht. En alzoo sprak
hij: « Heer
Canteclaer. nu moogt
Heer Canteclaer,
sprak hij:
ge voortaan
voortaan leven
leven zonder
zonder vreeze voor mij; ik hebbe plechtig
beloofd
alle vleesch en
smout; iJ(
en smout;
beloofd afstand te doen van
van alle
ik nader
den
ouderdom en
en 't wordt
tijd dat ik
ik voor
voor mijn
mijn ziele
den ouderdom
ziele zorge.
wordt tijd
Ik bevele
God, 'k moet
want 'k hebbe nog
bevele u aan God,
moet vertrekken want
vandadge.»
al mijne getijden
lezen vanda,ge.»
getijden te lezen
zijnen weg
en na
na het
het afscheid
afscheid
Alzoo ging hij zijnen
weg langs eene hage en
begon hij
hij te lezen
lezen in
in zijnen
zijnen brevier.
brevier. Ik
Ik werd
werd blijde
blijde en
en onverschrokken en
ging naar
naar mijne
mijne kinderen
kinderen en
en was
was zonder
zonder eenig
en ging
kwaad
vermoeden
zoo
dat
ik
met
heel
mijn
huisgezin,
kwaad vermoeden zoo
ik
heel mijn huisgezin, zonder
buiten de muren
muren ging.
ging. Ik vertelde aan mijne
mijne kinderen
zorge, tot buiten
het
goede
nieuws
van
uwen
brief
en
van
Reinaerts
bekeering
het goede nieuws van uwen
van Reinaerts bekeering
en
dat
we
nu
eerst
een
plezant
le\'entje
zouden
hebben.
Ge
en dat we nu eerst een plezant leventje zouclen hebben. Ge
hadt de
blijdschap
moeten
zien
en
't
gekakel
moeten
hooren!
m.oeten ,hooren!
de blijdschap moeten zien en
Maar 't berouwde
licht en
en een
een kwade
kwade avonture
berouwdeons
ons al
al te licht
stond
ons daar te
te wachten.
wachten. Want
\-Vant Reinaert, die felle
felle pesthond,
stond ons
lag
ons
daar
af
te
loeren
bachten
de
hage,
hij
kroop er
er door
door
de
hage,
hij
kroop
lag ons
af te loeren
een
gat
en
stond
ons
den
weg
naar
de
poorte
af.
Toen
heeft
af.
Toen
heeft
een gat en stond ons den weg naar de
hij
aanstonds een
van mijne
mijne kinderen
kinderen uit
uit den
den toom
tooml1 gesnapt
hij aanstonds
een van
en
in
zijn
male
gestopt.
Groote
rampen
bedreigden
mij
toen,
mij toen,
bedreigclen
en in zijn male gestopt.
want
sedert zijn
zijn gulzige
gulzige mull
muil,weer
weer kiekenvlecsch
gest-naakt
kiekenvleesch gesmaakt
want sedert
had,
was er wachter
wachter noch
noch hond
hond meer
meer fel
fel genoeg
genoeg om
om ons
ons tete
had, was
bewaken en te
te beschermen.
beschermen.
Heere, wees
legde zijne
zijne listen
listen
wees ons
ons toch genadig! ._- Reinaert legde
dage en
en bij
bij nachte
nachte en
en roofde
roofde maar
maaraltijd
altijdvoort
\'oortvan
vanmijne
mijne
bij
bij dage
kinderen.
nu verminderd
verminderd dat
dat ze
ze van
van
kinderen. Zoodanig
Zoodanigisis hun
hun getal
getal nu
!Vijftien
vier na
na versmoiten
ver~llloiten zijn.
zijn, Zooveel
Zooveel heeft
heeft er
er dat
dat
ivijftientot
tot op
op vier
roode
ongehier~ in zijnen
zijnen mull
muil verslonden.
verslonden. •Gister
Gister nog
nog heeft
heeft
roode ongehier2
een
hond hem
hem de
de treffelijke
treffelijke Coppe
Coppe ontjaagd,
ontjaagd, die
die ge
ge hier
hier voor
voor
een hond
u ziet
op die
beklage ik
ik uu met
met groote
groote
lijkbare liggen.
liggen. Dit
Dit beklage
Clie lijkbare
ziet op
droefheid,
mijner. zoete
zoete heere!
heere!
droefheid, ontferm
ontferm u mijner,
Stijl]
Streuvels.
Stijl) Strc>uveb.
Uit cg RelÏnaert
10.
PAO.
Davidsfonds lu
Vos », Davillsfom1B
Reinaert De Vos>.

1.
I'oom kieken~.
-:!.
Ougl'IIi'.'r CWe·t\:):
\",,,,,,.("\'d1"Oclil.
%;11701roelit.
kiekens. —
2. Otigelli,,,r
C‘Ve.tv
i. Toom: Uroetü;eJ,
hroecisel, een
een toom

~-B
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STIJN
STREUVELS.
STIJN STREUVELS.
(deknaam
Frank Lateuri.
Lateur).
(deknaamvan
van Frank
Heule 1871.
Heule
1871. Neef
Neef van
van Guido
Guido
Gezelle.
pasteibakker te
te
Gezelle. Was
Was pasteibakker
A
velghem. Bij
zijn bakkersoven
bakkersoven
Avelghem.
Bij zijn
begon
lezen en te
te schrijschrijbego-nhij
hij te
te lezen
ven.
Ingoyghem.
ven. Verblijft
Verblijft nu
nu te Ingoyghem.
Schreef
talrijke werken,
werken, waarwaarSchreef talrijke
de Vlaamsche
Vlaamsche natuur
natuur en
en
in
hij de
in hij
de
Vlaamsche dorpelingen
dorpelingen op
op
de Vlaamsche
ongeëvena;j.rde
wijze schildert:
schildert:
ongeëvenaarde wijze
((o Het
Kerstekind »,
». «« De VlaschVlaschHet Kerstekind
1~aard
»,
«
Prutske
»,
enz.
14aard», Prutske»,
Foto Gyselynck,
Gyselynck, Kortrijk

13.

UIT HET
HET LEVEN
LEVEN VAN
VAN ROOBAARD.

Een
boer heeft een
een jongen
jongen vos
\'OS gevangen
~ngen en
énnaar
n.a.a.rdedehoeve
hoevemeegenomen.
meegenom,~ll.
Ben boor
Daar
mag Roobaard
Roobaard --- zoo
zoo heeft
heeftzijn
zijnbaas
00a.shem
hemgenoemd
genoemd—
- vrij
vrijrondlo6pen.
rondloüpen.
Daar raag
Zijn
doodgeschoten moeder
opgezet in
van het
het huis.
huis.
Zijn doodgeschoten
moederstaat
staat opgerzet
in de
de gang
gang van

Op
een noen had hij
hij kwansuis
kwansuis eens
eens gespeeld
gespeeld met
met de
de kiekens
kiekens
Op een
van
de
klokhe:D:.
en
dan
had
hij
voor
den
eersten
keer
gevoeld
van
klokhen,
dan had hij voor den eersten keer .gevoeld
dat hij
hij tanden
tanden had.
had.
Hij
zich v66r
vóór het
het kieksken
kieksken op
op den
den grond
grond gegooid,
gegooid. en
en
Hij had zich
er naar
naar gegrepen
speelsgewijs,
en
het
had
naar
hem
gepikt,
gegrepen speelsgewijs, en het had naar hem gepikt,
en
dan had
had hij
hij het
hetonzacht
onzachtininzijn
zijnbillekens
billekens gebeten.
gebeten. Het
Het
en dan
schreeuwde
en
kwetterde,
en
zijn
moeder
kwam
~fgeschetterd,
schreeuwde en kwetterde,
zijn moeder kwam afgeschetterd,
en de baas,
baas, die
die dat
dat zag,
zag, zei
zei aan
aan den
denkleinen
kleinenknecht:
knecht: ««Die
Die gast
gast
moet
aan
de
ketting.»
.
moet aan de ketting.»
En de
de kleine
kleine knecht
knecht had
had hem
hem bij
bij den
den pels
pels gegrepen,
gegrepen, uw,
mw,
alsof hij
een
vod
was
geweest
waarmee
men
de
steenen
dweilde,
hij
was geweest waarmee men de steenen dweilde,
maar
Roóbaard toonde
toonde hem
hem zijn
zijn tanden.
tanden. Dan
Dan liet
liet hij
hij hem
hem los,
los.
maar Ro6baard
stampte
op zijn
zijn pels,
pels, en greep
greep hem
hem dan
danweer
weervast.
va?t. Roostampte hem
hem op
baard witoogde,
witoogde, en
liet begaan.
begaan. Dat
Dat was
was barre,
barre, ruwe
ruwekracht,
kracht.
en liet
en hij
hij dacht even
even aan
aan den
denknal
knalen
enzijn
zijnarme,
arme,opgevulde
opgevuldemoeder.
moeder.
Daarop deed
deed dat
datknechtje,
knechtj.e, dat
datzelf
zelfsoms
soms slagen
slagen kreeg,
kreeg,
... Daarop
hem een
halsband en
een ketting
ketting aan,
aan, en
en lei
lei hem
hem vast
vast aan
aan
een halsband
en een
't kleine hondenhok.
hondenhok.
Dat was
een dubbele
dubbele smart.
smart. Nu
Nu had
had hij
hij een
eenecht
echtnonhonwas hem
hem een
denleven
was er toe
toe gedoemd,
gedoemd, om
om als
als hond
hondzijn
zijn leven
leven
denleven en
en hij
hij was
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te slijten
slijten in dat
dat gemetselde
gemetselde hok.
hok. Hij
Hij herdacht
herdacht met
metdroefheid
droefheid
de
warme, gezellige
gezellige vossenpijp,
yo,;senpijp, waar
welp had
had geleefd
geleefd
de warme,
waar hij
hij als welp
en gekropen
gekropen tegen den
den warmen
warmen pels
pels van
van zijn
zijn moeder
moeder 'en
'en met
met
zijn
nu ook
ook al,
al, God
God wist
wist waarwaarzijn broerken
broerken had
had gefikfakt,
gefikfakt, dat
dat nu
ergens,
treuren lag,
lag, of
of inogelijk
mogelijk erger
ergermisschien
misschien alalopgezet
opgezet
ergens, te
te treuren
prijkte
een schoorsteen,
schoorsteen, tot
tot grooten
grooten oogentroost
oogentroost der
dermenmenprijkte op
op een
sehen.
schen.
Hij kreegkreeg eten
liik de honden,
honden, overschot
overschot van
van de
de heeren
heeren daardaareten lijk
binnen,
soep, en
en beentjes,
beentjes r
binnen.,vischgraten,
vischgraten,en
en aardappelen,
aardappelen,en
en soep,
door
geslagen rommeling
rommeling van
van alle
alle soort,
soort, waar
waarniet
nietzelzeldoor elkaar geslagen
den een geurtje aan
aan was.
was. Maar
,raarclan
dan liet
liet hij
hij het
hetfeestmaal
feestmaal staan!
staan!
Of hij!
hij!
En de
de honden
honden keken
keken nog
nog hatelijker
hatelijker naar
naar hem
hem heen,
heen, alsof
alsof
ze
om zijn
zijn verloren
yerloren vrijheid,
vrijheid, de
deugnieten. En Duk
Duk
ze jubelden
jubelden om
de deugnieten.
vergat
hem toe
toe te
te snauwen
snauwen als
als hij
hij wakker
wakkerwerd,
werd, de
deluiluivergat nooit
nooit hem
aard,
alsof hij
hij kataas
kataas was,
was, hij,
hij, Roobaard,
Roobaard, zoon
zoon van
van een
een heel
heel
aard, alsof
geslacht
vrije vossen,
vossen. die
die door
door alle
alle 's Heeren bosschen
bosschen
geslacht van
van vrije
hadden
gewandeld als edele
edele dieren!
dieren I
hadden gewandeld
En
vos werd
werd hij
hij meer
meer en
en meer,
meer, van
van dag
dag tot
tot dag,
dag, want
want
En vos
zijn
groeide, en
met de
de lente
lente was
was hij
hijeen
eenhupgche,
hupkhe,
zijn baard
baard groeide,
en met
frissche
jaarling, ..wiens
wiens pooten
jeukten naar
naar 't zand
van de
de
frissche jaarling,
pooten jeukten
zand van
duinen en wiens
wiens oogen
oogen zoo
zoo verlangend ver zien
zien konden
konden naar
naarde
de
wijde
en de
de zijnen
zijnen het
het
wijde bosschen
bosschen tegen
tegen avond,
avoncl,als
als voor
voor hem
hem en
groote
jachtuur was
was geslagen.
geslagen.
groote jachtuur
Op
middag, als
meid pas
pas zijn
zijn eten
eten had
had gebracht
gebracht in
in
Op een
een middag,
als de meid
het ijzere.n
ijzeren keteltje,
hij den
den menschelijken
menschelijken afval
afval beul
beu ISpijs
Spijs
keteltje, was
was hij
voor
honden! voor
voor geen vos,
vos, voor
voor geen
geen Roobaard!
Roobaard I
voor honden!
En hij
hij strekte
strekte zich
zich naast
naast het
het keteltje,
keteltje, koesterend
koesterend in
in de
dezon,
zon,
en
sloot zijn
zijn oogen.
oogen. De dikke
dikke hennen
hennen kwamen
kwamen aangewaggeld,
aangewaggeld,
en sloot
en
pikten kwekkend
kwekkend de
de brokken
brokken weg.
weg.
en pikten
Door
vette grijze
grijze daar
daar staan,
staan, en
en
Door zijn
zijn ooghaartjes
ooghaartjes zag
zag hij
hij die vette
hij
liet zijn
zijn oogen
oogen rondschemeren
rondschemeren naar
alle kanten.
kanten. Geen
Geen
hij liet
naar alle
mensch
zien!
mensch te zien!
Meteen!'
sprong
hij op
op de
de grijze
grijze los,
los, ze
ze kon
konniet
nietschreeuwen,
schreeuwen,
Meteens sprong hij
omdat
ze
met
een
brok
in
de
volle
keel
zat,
en
hij
beet haar
haar
omdat ze niet een brok in de volle keel zat, en hij beet
den
strot
door.
Hij
sleurde
ze
daarna
in
zijn
hok
diep
weg,
en
den. strot door. Hij
daarna in zijn hok diep
niemand
zag,
ook
Duk
niet,
de
nijdige
jachthond,
hoe
niemand zag, — ook Duk niet, de nijdige jachthond, — hoe
er daar
daar door
door den
deneenzaat
eenzaateen
eenfestijntje
festijntjegehouden
gehoudenwerd,
werd,waarwaarop
veel
vrije
vossen
mochten
jaloersch
zijn.
En
hij
bleef,
wegop veel vrije vossen mochten jaloersch zijn. En hij bleef, weg1
g,edoken,
liggen
doezelen
,
daarna
in
een
zalige
siësta
en
hij
gedoken, liggen doezelen daarna in een zalige siëstal, en hij
1.
l:liësta:: inidclagslaapj
middagslaapje,
<lutje,
e, (hit
.1e.
1. Siësta
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droomde van een duivenregen in een groot,
groot, lommerrijk
lommerrijk bosch
...
bosch...
Maar de
meid kwam
kwam het
het ijzeren
ijzeren keteltje
keteltje halen,
halen, en
en ze
ze vond
vond
de meid
dat het
maar half
half uit
uit was,
was, en
en dat
dat er
erbloed
bloedaan
aanden
denrand
rand was,
was,
het maar
en
dat er
een paar
grijze hennen
pluimen rondom
lagen.
en dat
er een
paar grijze
hennenpluimen
rondom lagen.
Ze spoedde zich binnen, en zei:
zei: «« Ik geloof vast,
vast, dat
dat Roobaard
de groote grijze
heeft verbeten!
verbeten I »»
grijze hen heeft
De heerboer kwam
haalde den
den vos
vos uit
uit zijn hok
...
kwam mee,
mee, en
en haalde
hok...
Binnen
hij inderdaad
inderdaad de pluimen
pluimen en
en vedertjes van
de
Binnen vond
vond hij
van de
dikke grijze
grijze hen.
hen.
-— «
Zoo, zoo,
zoo, Roobaardje, dat
is uw
uw dank
dank voor dei
de goede
«Zoo,
dat is
behandeling
op 't hof.»
behandeling op
En dan
dan haalde
haalde hij
hij een langen
langen stok,
stok, en
en begon
begon den
den armen
armen vos
vos
1 , dat hij
zoo onbarmhartig
onbarmhartig af te priggelen
hij jankte lijk
lijk een
een kwade
kwade
priggelenl,
hond,
in het
het diepste
diepste van
vanzijn
z~jnhok
hokkroop,
kroop,alalbrommend.
brommend.
hond, en
en in
Maar
het stooten en
voor goed, tot
hij weer
weer
tot hij
en slagen voor
Maar dan
dan begon het
nijdig maar
maar vruchteloos
vruchteloos aan
aan zijn
zijn keten
keten snokte,
snokte,
buiten
buiten stoof,
stoof, en nijdig
om zich los te rukken.
rukken. Nog
Nog nooit
nooit had
den band
band zoo
zoo geha.d hij
hij den
voeld, alf
toen Trudo daar
met den
den stok
stok op
op zijn
zijn lijf
lijf den
den dood
dood
als toen
daar met
van de grijze
grijze dikke
dikke te
te wreken
wreken stond
...
stond...
Na de
de vreeselijke afranseling,
lag
afranseling, kroop
kroop hij
hij zijn
zijn hok
hok in,
in, en lag
er met zijn kop op
op zijn
zijn pooten te slapen;
ze
dachten
voor
goed,
sla.pen;
dachten voor
want Roobaard werd
meer zichtbaar
zichtbaar den
den volgenden dag.
werd niet meer
En ook
ook de
de volgende
volgende dagen
dagen niet,
niet.en
enzijn
zijnijzeren
ijzeren keteltje
keteltje bleef
bleef
vol
eten
staan.
onaangeroerd.
vol eten staan, onaangeroerd.
-- « Hij
wrokt om
om de rammeling.
hij heeft
heeft gehad
Hij wrokt
rammeling, die
die hij
gehad1I »»
baas.
zei
zei de baas.
-— «
de dikke
dikke grijze,
grijze, die nog
nog op
op zijn
zijn maag
maag ligt,
0 Neen, 't is
ligt,»»
is de
spotte
de knecht.
spotte de
En zoo
zoo duurde
duurde 't dagen
na elkaar...
elkaar... En
En Roobaard vastte.
dagen na
Den
negenden dag,
tegen den
den avond,
avond, stond
stond hij
hij op;
op; hij
hij
Den negenden
dag, tegen
waggelde
op zijn
zijn beenen van 't lange liggen,
liggen, en
en zijn
zijn hoofd
hoofd
waggelde. even op
duizelde
leegheid in
in zijn flanken.
duizelde van
van de
de leegheid
gluurde eens
rond, en sloop
sloop dan
dan buiten.
buiten. Daar
Daar was
was nieHij
Hij gluurde
eens rond,
mand op de werf.
werf. Hij
Hij stapte
stapteachteruit,
achteruit, tot
totzijn
zijn keten stijf stond,
en dan
dan stroopte
stroopte hij
hij met
met zijn
zijn voorpooten zijn
van zijn
zijn
zijn halsband van
mageren
nek tot
tot over
over zijn
zijn ooren. Toen
rees hij
hij van
van zijn
mageren nek
Toen rees
zijn snuit
en
daar lag
lag hij,
hij, ledig,
ledig, dat
dat zinnebeeld van
zijn slavernij...
slavernij ...
en daar
van zijn
Om dat ding over
over zijn
zijn ooren te doen
doen glijden;
hij gevast,
glijden, had
had hij
en om
meer te
te worden geslagen
als een
een lamme hond,
om niet meer
geslagen als
hond, als
't de heeren lustte.
l.
Priggelen: priegelen,
priegelen, afranselen.
afranselen.
1. Priggelen:
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keek nog
over de
Hij keek
nog eens over
de werf,
werf, en
en dan
dan liep
liep hij
op een
een
hij op
drafje
in ...
uit, de wijde
drafje de poort uit,
wijde wereld
wereld in...
JJuul
uul Grietens.
Grietens.
Uit cLandsche Vertellingen

D.

L. Opdebeek, Autwerrwn.

]UUL
Meerhout 1884.
1884. Schepen
Schepen van onderGRIETENS. Meerhout
JUUL GRIETENS.
wijs te Borgerhout.
Schreef boeiende
boeiende verhalen:
yerhalen: « «Landsche
Landsche
Borgerhout. Schreef
Vertellingen»,
».
H eidevertellingen ».
Vertellingen », « Heidevertellingen
N11.111M1111111

14.
GULZIGH"~ID.
14. GULZIGHEID.

Langs den
warmen schuregevel,
den warmen
op 'n bundel
hooi gezet,
bundel hooi
kind, met
met krappig
zit 'n blozend
blozend kind,
streuvelhaar en moortelvet.
Aan z'n
z'n bloote voeten,
voeten, staat 'n
schotel
zoetemelk in
in 't zand,
schotel zoetemelk
en
het houdt
houdt 'n blikken .lepel
Jepel
en het
in z'n
z'n hand.
hand.
lijk 'n scepter,
scepter, in
Uit de schure vliegt 'n
langge'n langgespoorde hane,
die verwaaid,
verwaaid,
hane, die
hunkert
lijk 'n bedelaar,
en
hunkert lijk
bedelaar, en
tripplend
draait.
tripplend rond den schotel clraait.
Gulzig
het kind
kind 'n witten
Gulzig schept
schept het
slurpt hem
hem in,
in,
lepel
lepel melk,
melk, en
en slurpt
dat de
de druppels,
druppels, rond
rond lijk
lijk beiers,
beiers,
nereloopen,
z'n kin.
kin.
nereloopen, langs
langs z'n
De oogen
oogen van
van den
den hane
hane vlammen.
vlammen.
Op
stalen teen
teen geschoord,
geschoord,
Op z'n stalen
grijpt
hij met
met zijn
zijn valkenbek
valkenbek den
den
grijpt hij
schotel
sleept hem
hem voort.
voort.
schotel vast
vast en sleept
En terwijl
terwijl het
het kind
kind z'n
z'n lepel
lepel
dreigend
den roover
rom'er steekt,
steekt,
dreigend naar
naar den
dat 'n natte vloed
van
krij:scht
vloed van
krijscht het,
het, dat
tranen
langs z'n
z'n kaken
kaken leekt.
leekt.
tranen langs
Omer
Karel, De Laey.l
Omer Karel,
Laey.1
Uit c Van
Keurboekerij, Lp-u
\·en.
», Keurboekerij,
Leuven.
Van. te
te Lande »,

1.
Levensschet.o op bI.
~9.
bl. 29.
1. Devensscliets
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Ui.
liETBLOEMENJAAR.
BIJOI~JIENJAAR.
15. IIET
Gij
de bloemen,
bloemen, Moê,
Moê, zoo
zoo lief:
lief:
Gij hadt
hadt de
in huis
huis en
en tuin
tuin steeds
steeds blommen!
blommen 1
Op schap
sthap en
Op
en schouw,
schouw, bij
bij al
al 't gerief,
'n blijde
\"01 blommen!
blommen!
blijde tak vol
In 't voorjaar
gij, Moeder,
Moeder, graag
graag
voorjaar gingt gij,
de
witte klokjes
klokjes tellen,
tellen,
de witte
en wintervlaag
wintervlaag
die
boven sneeuwsneeuw- en
die boven
de
Lente
kwamen
bellen!
de Lente kwamen bellen!
zoo geren
geren kerselaars
kerselaars
Gij
Gij zaagt
zaagt zoo
in
witte weelde
weelde blinken,
blinken,
in witte
het perk
perk seringen
seringen paars,
paars,
en,
stond het
en, stond
de geuren
geuren drinken!
drinken!
gij
kw aamt de
gij kwaamt

Doen vloeien
vloeien over
hek
over heg
heg en hek
hadt
gij den
den goudenregen,
goudenregen,
hadt gij
de roode
roode rododendervlek
rododendervlek
op 't somber
doen wegen!
wegen I
somber groen doen
De
tamme teeroos
teeroos op haar
haar stam,
stam,
De tamme
de
stokroos
langs
de
muren,
de stokroos
de muren,
hadt gezorgd
gezorgd dat
heel de
de gam
gam
gij
gij hadt
dat heel
der tonen door
dor>r z-m
nu duren!
duren!
En als
als de
de herfst
herfst den.
den.laatsten
laatsten bloei
bloei
der struiken
struiken weg
weg kwam
kwam nemen,
nemen.
stond
binnen nog
nog de
de sprietelgroei
spriet el groei
stond binnen
der kroezele
kroezele chrysanthemen!
chrysanthemen !
De
bloemen zijn
zijn uw
uw vreugd
vreugd geweest,
geweest,
De bloemen
de blijde
blijde bonte
bonte blommen;
blommen;
zij
en geest,
geest,
zij waren
waren leven
leven uu en
zij
Gods blommen.
blommen.
zij waren
waren u Gods
1..
S. J.
I.. Rcypens, S.
J
Uit
Ldedren van Moe,
:JloEl< lel'
1 e ».
Uit cLiedren

LEONCE
REYPENS. Jezuïet. Turnhout
1884. Doctor
Doctor in
in
Turnhout 1884.
LEONCE REYPENS.
de Germaansche
Germaansche Philologie.
o. a.a.« «LieLiePhilologie. Gaf
Gaf gedichten
gedichten uit,
uit, o.
deren van
van Moeder»,
Moeder»,«Berchmans-Sonnetten».
« Berchmans-Sonnetten ».
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16. OP
PATROUILLE.
OP PATROUILLE.
Augustus 1914.
In het ,chaarh.aut,
't
viel voor
v·oor in 't Namensehe,
1914. In
,chaarhmllt,
Namensche, AUguStU3
't Volgende
Volgende viel
vlak
voor een
een hoeve,
hoeve, die
die op
op een
eenhoogbe
hoogte ligt.,
ligt" heeft
heeft men
men gisteren
gisterenDuitschero
Duitsehen>
vlak voor
~zien.
het verhaal,
verhaal, met
meteen
eenmakker,
makker, op
opverkenning
verkenning
gezien. Nu
Nu gaat
gaa,t de
de ~chrijver
schrijver van het
(patrüuilJe)
om de
de stellingen
st.ellingen en
en(le
de sterkte
sterktevan
yan(le.'
de:!vijmid
\'ijalldafaftertespi
sph!ucn.
.ivden.
(patrouille) uit, om

De
hoeve lag voor
voor ons,
ons, log
log en
enzwaar,
zwaar, een
eendreigende
dreigendemassa
massa
De hoeve
met
daar iemand,
iemand, waren
waren er
er misrnet onduidelijke aflijningen. Was
Was daar
schien
Duitsche soldaten
soldaten in
verborgen, die
van uit
uit de
de dondonschien Duitsche
in verborgen,
die van
kere hoeken
op ons
ons loerden, gereed om te
hoeken ons
ons zagen,
zagen, en
en nu op
'Schieten?
meenden een
ketting te
te hooren rinkelen,
een
rinkelen, een
schieten? Wij
Wij meenden
een ketting
gemompel
stemmen te vernemen...
vernemen ... of
of was
was 't weer onze
onze vergernompel van stemmen
onbekende dreigde
dreigde ons
ons van
van da,ar
clat nog
nog
beelding? Het
uit, (lat
daar uit,
Het onbekende
sterker aangroeide naarmate
naarmate wij
wij trachtten
trachtten stiller
stiller voort te kruihaag gekomen,
gekomen, achter
achter een
een schuur, bleven
hieven we
pen,
Aan een haag
pen. -— Aaneen
ternauwernood ademend,
en luisterden
luisterden scherp.
scherp. Alles
Alles
liggen,
ademend, en
liggen, temauwernood
rustig als
als de
de dood
doodzelf.
zelf.Even
Evenvoorzichtig
voorzichtig slopen
slopen we
we
was
was stil,
stil, rustig
door
een
opening
in
,de
haag,
den
gevel
der
schuur
langs,
en
schuur
langs,
en
door
opening in cle haag, den
wij
stonden
voor
't
open
vierkant
van
't
hof.
De
waterpoel
in
wij stonden voor
open vierkant van
't midden
blonk
in
't
manelicht
met
een
koud
en
harden
glans.
glans.
met een kouden
midden blonk in
-- V\T
e gingen
gingen langs
langs de stallingen,
stallingen, door
tuin tot
lot aan
aan de
de
We
door den
den tuin
haag noorderwaarts die
hof afsloot.
afsloot. Hier
H ier legden
legden wij
wij ons
ons
die den hof
neer; vóór
de helling
helling tot
tot onder
onder 't schaarhout waarvan
ons lag de
v66r ons
de kommandant ons
had. -— De donkere
donkere massa van
ons gesproken had.
de hoevegehouwen
boezemde geen
vrees meer
meer in.
in. Wij
Wij lagen
lagen
geen vrees
hoevegebouwen boezemde
in
de diepe
diepe schaduw
schaduw van
"an een
een fruitboom; de
haag voor
voor ons
in de
de haag
het hout
hout en
en
was afgehouwen; wij
wij lieten ons geweer
geweer rusten
rusten op
op het
keken
ons uit.
uit. We
We konden onopgemerkt
op een
een zekeren
zekeren
onopgemerkt op
keken voor
voor ons
afstand nu
nu alles
alles zien:
zien: wij
wij waren de sterksten.
sterksten. -- De lucht was
was
diep blauwen
enkele sterren
sterren blonken
blonken als
als gouden
nagelkopblauw en enkele
gouden nagelkoppcn
achter de
de zacht
zacht drijvende
drijvende wolken.
wolken. Vlak
Vlak onder
onder de
de maan
maan
pen achter
:schenen
deze
sneller
te
jagen,
als
op
bevel
van
de
starre
strenschenen deze
als
bevel
de starre
ge nachtvorstin, die
lijk 'iemand
'iemand die er
er niets
niets van
van weten
weten
die gluurde lijk
wil. -- Heel
in
de
verte,
rechts,
doorzocht
een
zoeklicht
van
Heel
de verte, rechts, doorzocht een
het fortfort van Marchovelette
den
horizon,
een
lange
grijze
straal
Marchovelette
horizon, een
grijze
van wonderlijk licht.
Plots
hoorden we
gerucht, het
het doffe
doffe slaan
van r)aarden
Plots hoorden
we een gerucht,
slaan van
f)aarden
hoeven op
harden grond.
grond. Eer we
we den
den tijd
tijd hadden
hadden het
het hoofd
op harden
hoofct
op
heffen zagen
zagen we
we voor
voor ons
ons de
devage
vageomtrekken
omtrekken van
van drie
drie
op te heffen
ruiters. 't Was
in 't eerste oogenblik
oogenblik of 'ze
ons
Was ons in
vlak tegen ons
(ze vlak
stonden
... Jef
Jef lei de
de hand
hand op
opzijn
zijn geweer...
geweer ... -— «« Wacht, ze
ze kostonden...
men
dichter ... :Misschien
best
men nog dichter...
Misschien zijn
zijn er
er meer
meer en
en dan doen we best
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niet
schieten.» Hij
knikte een
een stom
stom ja.
ja. —
- De
De drie
drie ruiters
ruiters
niet te schieten.»
Hij knikte
kwamen
meter van
van
kwamen langzaam,
langzaam, omzichtig
omzichtig nader.
nader. Op
Op een
een dertigtal meter
ons
bleven ze
ze staan
staan even
even mistrouwend
mistrouwend en
en besluiteloos
besluiteloos naar
naar
ons af bleven
de
hoeve kijkend
waren er
er maar
maar
de hoeve
kijkend als
als wij
wij hadden
hadden gedaan.
gedaan. Daar waren
drie.
schenen te
beraadslagen over
over hetgeen
hetgeen er te
te doen
doen viel,
viel,
drie. Ze
Ze schenen
te beraadslagen
en we hoorden
hoorden 't zacht
stemmen. —
- Opeens
Opeens
zacht gemompel hunner stemmen.
schoof
maan achter de
de wolken
wolken uit...
uit. .. Wij
Wij legden
legdenlangzaain
langzaam
schoof de
de maan
ons geweer tegen den schouder,
schouder, zonder
zonder een takje te verroeren,
steunden
loop op
op onze
onze linkerhand...
linkerhand ... «« Ik dien
dien van
van rechts,
rechts,
steunden den
den loop
gij
van links.»
links.» We mikten
mikten zoo
zoo goed
goed als
als het
het ons
ons mogelijk
mogelijk
gij dien
dien van
was
... Een oogenblik
oogenblik dacht ik
ik aan
aan den
den ««mensch»
mensch» dien
dien ik daar
was...
voor
me had, onbewust
Pang! Pang!...
Pang!... Die
Die
voor me
onbewustvan
van den
den dood...
dood... Pang!
van
viel als
als een
een blok
blokvan
vanzijn
zijnpaard.
paard 'dat
dat wegholde
wegholde over
over
van rechts viel
den
heuvel, die
van links
links viel
viel eveneens,
eveneens, maar
maar we
we zagen
zagen hem
hem
den heuvel,
die van
wegstrompelen naar
beneden toe, de
de derde
derdewas
wasvierklauwens
vierklauwens
naar beneden
weggereden. -— We trokken een
een nieuwe
nieuwe patroon
patroon in
in ons
ons geweer
geweer
en lagen dan
dan stil,
stil, zoo
zoo stil
stil of
of we
we wachtten
wachtten op
opliets
liets dat
dat nu
nu onveronvermijdelijk gebeuren
de dubbele
dubbele geweerknal
geweerknal was
was
mijdelijk
gebeuren moest.
moest. -— Maar de
uitgestorven in
de donkerte
donkerte lag
lag weer
weer gesloten
gesloten
uitgestorven
in den
den nacht
nacht en de
om
den heuvel
heuvel als een
een geheimzinnig
geheimzinnig iets, vol
vol gedoken
gedoken gevaar.
gevaar.
°In den
de hoeve
hoeve achter
achter ons
ons kraaide
kraaide een
een haan.
haan. Ons
Ons hart
hartklopte
klopte
In de
in angstige spanning.
spanning. We
We bleven
bleven tien
tien minuten
minuten liggen,
liggen, roerloos,
roerloos,
den vinger
vinger aan dem
den trekker van
van ons
ons geweer.
geweer. Jef
Jef ging
gingop
opzijn
zijn
den
knieën zitten
zitten en
en gluurde
gluurde in
in 't rond.
- «« Niets
Niets meer
meer»» zei
zei hij
hij
knieën
rond. —
zacht. En
En na
naeen
eenoogenblik:
oogenblik:«Willen
« Willen
eens
gaan
zien
waar
zacht.
wewe
eens
gaan
zien
NN-aar
die
gevallen is?»
is?» —
- Op
Op onze
onze knieën
knieën kropen
kropen wij
wij door
door de
de
die eene
eene gevallen
en den
den heuvel
heuvel af.
af. Genaderd
Genaderdtot
totwaar
waarwij'
wij'de
dezwarte
zwarte dek
haag en
N-lek
zagen van
wijwij
in. in.
Het
tra
gis c h e
zagen
vanden
dengevallen
gevallenruiter,
ruiter,hielden
hielden
Het
tragische
van dit oogenblik
oogenblik greep
diep aan,
aan, en
en een
een angst
angst voor
voor iets
iets
van
greep ons
ons diep
onverwachts dat
gebeuren kon,
kon, deed
deed ons
ons den
den adem
adem inhouden.
inhouden.
onverwachts
dat gebeuren
- Alles
Alles stil.
kropen dichter
dichter bij.
bij. Hier
Hier hadden
haddenze
zegestaan,
gestaan,
—
stil. We kropen
de paardenhoeven
paardenhoeven voelden
voelden we
we met
met onze
onze handen.
handen.
indrukken van de
lag de
de doode...
doode ... —
- Nu
Nugleed
gleeddedemaneglans
maneglansweer
weerhelder
helder
Daar lag
over den
heuvel. De
man lag
lag op
op zijn
zijn rug,
rug, met
met het
het gelaat
gelaat naar
naar
over
den heuvel.
De man
lucht gekeerd.
gekeerd. Zijn
Zijn linkerarm
linkerarm was
was wijduitgestrekt
wijduitgestrekt en
enzijn
zijn
de lucht
rechterhand rustte
op zijn
zijn borst.
borst. Zoo
Zoo kalm
kalm lag
lag die
die hand,
hand. en
en
rechterhand
rustte op
zoo sereen
leek mij
mij het
het doode
doode gelaat
gelaat van
vandien
dienvreemden
vreemden
zoo
sereen rustig leek
mensch alsof
alsof de onverwachte
onverwachte dood
dood op
op dien
dien eenzamen
eenzamen heuvel
hem' el
mensch
voor hem
hem geweest
geweest was.
was. De
De vingers
vingers waren
warenniet
niet
geen verrassing voor
saamgedrukt, zijn
open, alsof
alsof hij
hij rustig
rustigsliep.
sliep.
saamgedrukt,
zijn mond
mond was
was half open,
eveneens keken
keken de
de glazige
glazige donkere
donkere oogen
oogen zacht
zacht gelaten
gelaten
En eveneens
omhoog." Hij
Hij was
was nog
nog zeer
zeer jong.
jong. Over
Overzijn
zijn wang
wang liep
liep
naar omhoog...
C
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een dun
dun straaltje
straaltje bloed.
bloed. De
De kogel
kogel was
was hem
hem door
door t thoofd
hoofd
een
gegaan.
;gegaan.
H oe kwam
kwam het dat
dat wij
wij opeens
opeens een
een kruis
kruis maakten,
maakten, de
dehanden
handen
Hoe
vouwden en
een· Vader-Ons
voor den
den dooden
dood en vijand
vijand
vouwden
en eenVader-Ons baden
baden voor
in dien
dien stillen
stillen manenacht?
manenacht ? Maar
Maar de
de dood
dood was
was daar
daar voor
voor ons,
ons,
in
wij voelden
voelden zijn
zijn kalm
bleek gelaat
gelaat in
in de
denabijheid.
nabijheid. —
en wij
kalm en bleek
... En even
even sprakeloos
sprakeloos stonden
stonden wij
wij recht
recht en
engingen,
gingen.recht-op,
recht-op,
...En
zonder te
denken aan
aan eenig
eenig gevaar,
gevaar, den
den heuvel
heuvel af.
af.
zonder
te denken
Ernest
Emest Claes.
Claes.
Uit «
«OorlogsnO\'e!len
Boekenhalle., Leiden.
L('Üden.
Oorlogsnovellen».». Ylaa.msche
Vlaamsche Boekenhalle,

ERNEST CLAES
CLAES
ERNEST
Sichem (Brab.)
(Brab.) 1885.
1885. Doctor
Doctor in
in
Sichem
Germaansche Philologie.
Philologie. TijTij·
de Germaansche
dens 't beleg van
van Namen
Namen(1914)
(1914)
zwaar
zwaar gewond,
gewond, krijgsgevangene
krijgsgevangene
in
Duitschland. Werkzaam
Werkzaam in
in
in Duitschland.
den
vertaaldienst. Schreef:«NaSchreef: «N aden vertaaldienst.
men 1914
1914 »,
», ««Oorlogsnovellen
Oorlogsnovellen»,»,
«
Deutschland », ««De
De
« Bei
Bei uns ininDeutschland»,
Witte
», o« Sichemsche Novellen
Novellen»,
»,
Witte»,
« Herman
», « Kiki », «Wan·
Coene»,«
Herman Coene
Mannes
Raps », enz.
enz. Hij
Hij kan
kan uitsteuitstenes Raps»,
kend vertellen.
vertellen.
Fot,)
Gys€lynck, Kortrijk
Foto Gyselynck,
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ZAI.IG UE
ZACII'rMOElnGEN.
DE ZACHTMOEDIGEN.
13. ZALIG

De
grootere weelde
weelde dan
dan de
deweelde
weelde dor
der
De heidenen
heidenen kenden geen grootere
wraak.
Bij den natuurlijken
natuurlijken mensch
mensch is
is de
de zucht
zucht naar
naarwraaknewraaknewraak. Bij
ming
bijna onverwinbaar.
onverwinbaar. Het voorbeeld
voorbeeld van
van den
den almachtigen,
almachtigen,
ming bijna
beleedigden
sten'end voor
voor zijne
zijne vijanden,
vijanden, was
was alleen
alleen bij
bij
beleedigden God,
God, stervend
van het
het vergiffenisschenken
vergiffenis5chenken te
te veropenba
\'eropenba~
nniachte
lachte de
de zoetheid
zoetheid van
ren,
nog.
ren, en nog.
Eens
in de
de bosschen,
bosschen. die
die Firenze
Firenze bekronen
bekronen en
en als
als in
in eenen
eenen
Eens in
krans
groene heuvels
heuvels sluiten,
sluiten, doolde
doolde een
een man
man rond.
rond. SomSomkrans van groene
ber,
sprakeloos. verdiept
bitterste gedachten,
gedachten, wachtte
wachtte hij
hij
ber, sprakeloos,
verdiept in
in de bitterste
de
gelegenheid af
om wraak
wraak te
te nemen
nemen over
over den
denmoordenaar
moordenaar
de gelegenheid
af om
zijrl';
Het pad
padwas
was
ziin.;broeders.
broeders. Ongewapend
Ongewapend kwam
kwam deze
deze ginder
ginder af. Het
eng;
ontkomen kon
hij niet en
en reeds
reeds was
was de
demoorddolk
moorddolk boven
boven
eng: ontkomen
kon hij
drie uren
uren in
in de
de
zijn
zijn hoofd
hoofd geheven.
geheven.Doch
Dochop
op eens
eens sloeg
sloeg het
het drie
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-naburige kerk
:naburige
,-an San
San Miniato.
Miniato. De
De plichtige
r,lichtige zonk
zonk op
op de
de
kerk van
knieën
Bitter Lijden
Lijden van
van den
den
'knieën en
en smeekte
smeekte zijn
zijn bedreiger
bedreiger door het Bitter
Heere
Jezus, die
op dien
dien zelfden
zelfden dag
dag —
- Goeden
Goeden Vrijdag
Vrijdag --Heere Jezus,
die op
was
gestorven, zijn
zijn leven
leven te sparen.
sparen. Joa-nnes
J oánnes Gualbertus
Gualbertus --was gestorven,
zoo
de verbitterde
verbitterde —
- werd
werd getroffen;
getrofft;n;hij
hijhief
hiefzijn
zijnvijand
vijand
zoo heette de
met hem
hem San
SanMiniato
Miniatobinnen
binnenen
enverzoende
verzoendezich
zichv66r
v6ór
op, trad met
op,
het altaar
altaar met
met dengene,
dengene, dien
dien hij
hij wilde
wilde dooden.
dooden. Ten
Ten teeken
tceken
vna g-oedkeuring,
goedkeuring, neigde
op het
het kruisbeeld
kruisbeeld zijn
zijn
neigde Christus
Christus van
van op
over de
devroegere
vroegerevijanden.
vijanden.
:Stervend
hoofd over
stervend hoofd
E.
Belpaire.
E. Belpaire.
Uit
Christen Ideaal
Idenal ».».
Uit cChristen

ELISA
B:ELPAIRE
EL ISA B-ELPAIRE
Antwerpen
1853. Hoogbegaafi-Ioogbegaaf- \
Antwerpen 1853.
de
vrouw. Schreef
Schreef lieve
lieve gegede vrouw.
dichten:
it het
het Leven
Leven»,», en
en
dichten: «« UUit
merkwaardige vertalingen uit het
het
Deensch:
U iterste Dag»
Dag»
Deensch: ««De
De Uiterste
enz.
Schreef verder:
verder:« «Christen
(~:hristen
enz. Schreef
Ideaal »,
», « KunstLevensbeelKunst- en Levensbeelden
de
den»,», ««Het
Het Landleven
Landleven in
in de
Letterkunde».
In-samenwerking
samenwerking
Letterkunde». In
met
Hilda Ram:
Ram:« «Wonderland
\VonderIand»
met Hilda
»
en
andere vertellingen.
vertellingen.
en andere
Flik·
GysclYllck, li,ortrijk
Kortrijk
Fut(i Gyselynck,
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Ot:'I'OB.~R.
OCTOBER.

October,
van rustiger
rustiger begeeren...
begeeren ...
October, tijd
tijd van
Wij zijn
snel voorbij
voor.bij het jaar
jaar gegaan,
gegaan,
zijn te
te snel
Wij mogen
bij Maart
Maart ook
ook blijven
blijven staan
staan
mogen dan
dan bij
En 't groenen
zien der
der lichte
lichtelenteweien
lenteweien
groenen zien
En d'eerste
d'eerste merel,
merel, die
die ons
ons komt
komtverblijen;
verblijen;
is de
de dag,
dag, de
de wind
wind waait
waait kil;
kil;
Zoo
Zoo traag
traag nog
nog is
Wij
zoeken wel
wel viooltjes
viooltjes in
in April,
April,
Wij zoeken
~'Iaar
denken aan
aan de
de pluimen
pluimen der
der seringen
seringen
Maar denken
En,
0 I wanneer
wanneer in
in klaren
klaren nacht
nacht zal
zalzingen
zingen
En, o!
De
stille, zoete
zoete zanger
de Mei...
Mei ...
De stille,
zanger van
van de
En nog
nog isis niet
nietdedebruiloftsmaand
bruiloftsmaandvoorbii:
voorbij:
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Wij droomen van
den geur
geur der
der Junirozen
van den
En van
van de
de frissche
vrucht, die
zal blozen
blozen
frissche vrucht,
die er zal
Zoodra de
blanke bloesem
bloesem is
is verwaaid.
verwaaid.
de blanke
gaat de
koren werd
Z66 gaat
de zomer;
werd gemaaid.
gemaaid.
zomer, 't koren
October,
van rustiger
rustiger begeeren
...
begeeren...
October, tijd
tijd van
Nu zijn
zijn de lichte
lichte luchten
luchten hoog en blauw,
blauw,
Nu
De
dagen rood
rood en geel,
geel, de
de nachten
nachten wit
wit van
van dauw.
clauw.
De dagen
't Bosch
het spel
spel der
derschuine
schuine stralen.
stralen.
Bosch glinstert
glinstert in
in het
't Is overal
overal héél
de blaren
blaren dalen
dalen
11661 stil;
stil; de
En ritslen bij
vallen, even,
even, zacht;
zacht,
bij het vallen,
Ook soms
een kreet
kreet N-an
\"an vogels
nacht:
soms een
vogels in
in den nacht:
Een heir,
dat wegtrekt
wegtrekt over
over dennetoppen
...
heir, dat
dennetoppen...
\Waar
Vaar 't blad verdorde, blinken
reeds de
de knoppen
knoppen
blinken reeds
Voor nieuwe lente; als
die opengaan
opengaan
als die
En 't oude bosch in
jongen tooi
tooi zal
zal staan,
staan,
in jongen
Zal
ook de
de luchte
vogel wederkeeren...
wederkeeren .. .
Zal ook
luchte vogel
October,
rustiger begeeren
.. .
October, tijd
tijd van rustiger
begeeren...
A. Steenhoff-Smulders.
Steenhoff-Smulders.
Uit
uit

g Hul
H,,i alld
and ».».

c

,J.
.J. \\'.
W. nl.ll
vaa L<!-0Ul\'ell. J,,'i· 'e.l.

ALBERTINE
Syll'LDERS (Mevrouw
c:\levrouw Steenhoff).
Steenhoff). 1871.
1871.
A LBERTINE SMULDERS
dichteres, « «Holland
Holland»,
Verzen»,», « Sprookjes van
dichteres.
», « «Verzen
de Schc:'1ering»,
Biënboec »,
Schc,lering- », ««Het
liet Bienboec
Voon~:unc
Voorrzune

19.

MOEDEltS
MOEDERS

(';U"i'.

Zoo
iets groots
groots verbazen
verbazen kon
kon
Zoo daar
daar iets
bij
kunstenaar en
en vinders,
vinders,
bij kunstenaar
bij
:\loedér zo(;kt
in de
de broil,
bron,
bij Moeder
zockt het
het in
als
lVloeder zijn
zijn de
de kinders!
kinders!
als Moeder
Zoo daar een
is met
met gouden
gouden hart,
hart,
een is
een
Vader en
en een
eenVoecler
Voeder
een Vader
die 't volk
kan voe:en
voe!en en
en zijn
zijn. !',mart:
yolk kan
hij had
een
milde
:\loeder!
had een milde Moeder!
Zoo
een held
held in
instervensstand
stervensstand
Zoo daar
daar een
op
\'oetstuk staat,
staat, Behoeder
Behoeder
op 't't voetstuk
van
bedreigde Vaderland.
Vaderland:
van het bedreigde
hij offerde lijk
Moeder!
lijk Moeder!
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En rees
rees daar
daar een
een nog
nog hooger
hooger op,
op,
En
nog
nog g-rooter
grooter en
en nog
nog vroeder,
vroeder.
zoo daar
daar een
een steeg
steeg ten
ten altaartop:
altaartop :
zoo
ook heilig
heilig was
,vas zijn
zijn Moeder!
Moeder!
ook

.J.. L.q.2;ae.
L.grre. -

.\IOEDER
KIXJl.
EN KIND.
MOEDER EX

Van
door 't't leven
Van velen
velen die
die door
leven gaan
blijft
blijft weinig opgetcekend,
opgetcekend,
maar
zoo iets
iets goed
blijft staan
staan
maar zoo
goed in
kind blijft
in 't't kind
wordt
l\Toeder mee
gerekend!
mee gerekend!
wordt Moeder
LI.. H,cypens,
Reypens, S.
S. J.1
J.'
Uit
Liederen \'an
:'IIoe,l pr
Uit «Liederen
van Moe,'
er ",».
1.1. Levenscllets
Le\'cn,cl:et> 1)1.
hl. :~).\.
:is.
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DAG KARAVAANREIS.
minuten yóór
nog in
in
\-66r vieren 's morgens.
'nn Paar minuten
morgens. Alles
Alles ru~t
rust nog
het
kamp. Maar
Maar eene witte
schuift tusschen tie
tenhet kamp.
witte gedaante schuift
de tenten.
Men hoort
hoort een
een kort gemornpel,
gemompel. bij iedere tent
herhaald.
ten. Men
tent herhaald.
Daarbinnen worden twee paar
slaperige oogen
oogen gewreven,
paar slaperig-e
kraakt een
en gaan
kraakt
een veldbed
veldbed en
gaan een
een paar
paar stijve
beenen over
stijve beenen
over den
bedrand.
\olgt. Heel
Heel zwakke
zwakke lichtje,;
glimmen nu
bedrand. De rest volgt.
lichtjes glimmen
nu door
het
tentdoek heen.
heen. Twintig minuten
komt er meer
meer licht
het tentdoek
minuten later
later komt
in
een dezer.
dezer. Een priester
priester staat
staat voor het altaar. De
H . .vlis.
in een
De H.
Mis.
Onder de dankzegging
Onder
dankzegging komt
komt de
cle verstrooiing.
\·er"trooiing. Choma-Choma,
Myanpara
de lVI
yanpara (hoofd
(hoofd der
dragers) staat
staat op
op eene verhevenheid
der dragers)
en
schreeuwt met
met schorre stem,
terwijl zijn
zijn half
half toeë
oogen
en schreeuwt
stem, terwijl
toeë oogen
mannen van
tent, mannen
mannen van
van de
de
halve vonken schieten: ««mannen
van de tent,
draagzakken, mannen
van de bedden...
bedden ... »» En langzaam
langzaam strommannen van
pelen de
mannen van hunne
hunne vuren
vuren weg.
weg. De
De tenten
tenten gaan tegen
de mannen
den
grond. Terwijl we
op 'n paar kisten
'n kleine
kleine' bete'
den grond.
we op
kisten 'n
bete gebruiken, worden
bruiken,
worden de pakken weer
gemaakt. het
het kamp
kamp opgeweer gemaakt,
20. EEN

rujimd.
Tuimd.
't Is een
een gewirwar
gewirwar en
en gewoel
gewoel en
en dooreenloopen en -.;chreeuschreeude andere
andere wereld.
wereld. Ieder
Ieder zoekt z'n
last weer
weer op.
op. We
V..re
wen van
van de
z'n last
1 , wergorden den.
den riem
riem om
om ons
ons groen-bruine
groen-bruine khaki-costuum
wergorden
khaki-costuuml,
pen de veldflesch om
pen
den schouder,
schouder, nemen
nemen den
den grooten grijgrijom den
Transvaler~ op
het hoofd en
met onze
onze boys
pad,
zen Transvaler2
op het
en gaan met
boys33 op
op pad,
de groote laarzen
de voeten,
voeten, den
den stok
stok in
in de
de vuist, den,
laarzen aan
aan de
brand in de
de pijp.
pijp. Vooruit,
Vooruit, mannen,
mannen, op
op 'pad,
shirombo!
brand
rpad, naar U
Ushirombo!
de rij
rij door
doorvan
vanzwarte
zwartemannen
mannenin.inveelsoortige
veelsoortige kleeding
En de
allerlei vorm
vorm op
op den
den schouder,
schouder, klinkt
klinkt het
het
met pakken van
van allerlei
luid en vroolijk:
vroolijk: «« UshirombO!
U shirombo! Ushirombo!»
U shirombo!» Daar
Daar gaat
gaat dan
dan
karavaan nog
nog aaneengesloten
aaneengesloten het
het kronkelende
kronkelende pad
pad langs.
langs.
de karavaan
de rij
rij wordt
wordt al
al gauw
gauw langer,
langer, door
door het
het langer
langer worden der
En de
tusschenruimten:.
tusschenruimten:
Rond nege~uur
zitten we
we allen
allen weer
weer bijeen.
bijeen. Een
Een half
half uurRond
negervur zitten
blazen en
en -genieten
genieten van
van de rust
rust rond
rond de
de proviandmand.
proviandmand.
tje blazen
trekken 'We
we door
elf, twaalf,
twaalf, soms
soms tot
toteen,
een of
of twee
twee
Dan trekker'
door tot elf,
n,ur.
nun
zijn op de
de kampplaats.
kampplaats. De
De grond
grond wordt
wordtgelijk
gelijkgemaakt,
gemaakt,
We zijn
plaats en.
en richting
richting der tenten
tenten aangewezen
aangewezen en
en een
een half
halfuur
uur
de plaats
lang is het
het weer
weer een
eengeroezemoes
geroezemoes en
en geraas
geraas van belang.
belang. Dan
Dan
we rusten
rusten in
in onzen
onzen gemakkelijken luierstoel
luierstoel en
en ons
kunnen we
1. Khaki:
Kbaki: bruingele
bruingele stof.
,tof. —
~ 2.:2.Transvaler:
Trans,-a,ler:breedgerande
bre"dgeramle hoed,
hoed, zooals
zooals de
de
1.
Boeren in
Transvaal er
er dragen.
dragen. —
~3.3.Boy
Boy(Engelsch):
(Enge!:;ch):
jongen,
bediende.
Boeren
in Transvaal
jongen,
bediencle.
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versterken met
met 'n kop
kop warme
warme thee,
thee, die
die 'de
de kok
kok voor
voor allen
allen
versterken
klaar gemaakt.
gemaakt. Op
Op onze
onze bedden wachten
wachten we,
we, tot hij
hij met
met
heeft klaar
den maaltijd
maaltijd klaar
klaar is.
is. Dien
Dien gebruiken
gebruiken we
weop
oponze
onzekisten,
kisten,zitzitden
nog wat
wat te
tekeuvelen
keuvelen onder
onder 't genot
genot van
van een
een sigaar
sigaar ofvan
ten nog
pijp, naar
gelang het
het lijden
lijden kan
kan en
en gaan
gaan maar
maar weer
weer in
in
naar gelang
eene pijp.
richting ons
ons lijf
lijf en leden
leden de
de noodige rust gunnen.
gunnen.
horizontale richting
« Dat
Dat i~ons
onsuurtje»,
uurtje », zou
zou de Indische
Indische vriend
vriend uit
uit de
de «« Camera
Obscurö y/1
);1 zeggen.
Obscura
Het
gedeelte van
den middag
middag wordt
wordt wat
watmuziek
muziek
11
et overige gedeelte
van den
wat gepraat met
met de
de negers,
negers, de
de zieken
zieken verzorgd,
verzorgd, of...
of...
gemaakt, wat
met de pen
pen gekrast.
gekrast.
met
Om zes
zes uur is
is het
het weer
weer verzamelen
verzamelen rond
rond de
de als
als tafel geïngeïnOm
kisten en
en we
we wachten
wachten dan
dan niet
niet lang
lang om ons
onze
on's in
in onze
stalleerde kisten
terug te
te trekken,
trekken, teneinde
teneinde den
den nacht
nacht niet
niet tete kort te
tenten terug
maken, want
want op den
den .nacht
volgt weer een
een marsch van
van een uur
uur
maken,
pacht volgt
zes, zeven...
zeven ...
of zes,
is het
het program
program van
van een
een dag
dag karavaanreis.
Dat is
Bern. Zuure, der Witte
\Vitte Paters.
Paters.
Pater Bern.
eit «« Afrikaansche Vulpenkrassen
Vulpenkr.,ssen»,". W.
\Y. Van
Va.n Eupen,
Eupen, Eindhoven.
Eindhoven.
Git

BERN.L\RD
ZUITRE, der
Paters van
van Afrika. 'Vertrok
Vertrok
der Witte Paters
BERNARD ZUtTRE,
Zijn prettige,
in 1913 als missionaris naar Urundi
tTrundi (Congo).
(Congo). Zijn
Vulpenkrassen» geven een
Afrikaansche Vulpenkrassen»
boeiende schetsen «« Afrikaansche
aardig
kijkje op het
het missionarisleven.
aardig kijkje

21. URUNDI.
URUNDI.

We
zIJn in
111 U
rundi. \Ve
zijn hooge bergen overgeklauterd
We zijn.
Urundi.
We zijn
onder den witblauwen hemel,
hebben de lichte
lichte lucht
lucht gehemel, we
we hebben
ademd, de
koelte ons
omwaaien. We
zijn door
door frischvoelen omwaaien.
We zijn
oris voelen
de koelte
groene bosschen
bosschen gegaan,
de vogels
vogels hun
hun korte,
korte, maar
maar
gegaan, waar
waar de
lieve liedekens zingen,
valleien afgedaald,
afgedaald, waar
waar
zingen, wij
wij zijn
zijn in
in de valleien
vlugge beekjes
beekjes vroolijk
voorthuppelen door
de bebouwde
bebouwde veldoor de
vroolijk voorthuppelen
den
of breede, groen
omzoomde rivieren
rivieren als
als reuzige slangen
groen omzoomde
den of
voortkronkelen langs
den bergvoet.
langs den
1.
« Camera Obscura
Ob'cur:l": ('en \I'prk
werl:
1. Can-lera
Beet-o.
Beets.
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\'[l,1l

,1"Jl
Hollanuschell s,c.hrij-rer
."-c.hrijTer Nicolaas
~icola1\.'!
(len Hollandschen

We zijn
zijn in
in Urundi...
Urundi ... Tegen
Tegen de
de hellingen
hellingen aan
aan hangen
hangen de
de
We
~(hl!go's», ronde
omgeven, met
met de
de liutten
hutten
KOugo's»,
ronderuimten,
ruimten,door
door hagen
hagen omgeven,
midden; hangen
hangen de
degroenende
groenende boomen
boomen en
enmaïsvelden,
maïsvelden;
in het midden;
kloven steken
steken de
de klapperend
klapperend geelgroene
geelgroenebanaanboomen,
banaanhoomen;
uit de kloven
op de
de weiden
weiden grazen
grazen prachtige
prachtige kudden
kudden runderen
runderen met
met enorme
t;norme
op
horens.
We zijn
zijn in
in Urundi.
U rundi. De
De herdersprinsen
herdersprinsen komen
komen ons
ons groeten
groeten
We
het kamp
kamp en
en brengen
brengen ons
onsversche
versche melk
melk ininsierlijke
sierlijke houten
houten
in het
Ik'ommen. Prachtige
en slank,
slank, met
met kleine
kleine teeketeeke
lkommen.
Prachtigekerels,
kerels, lang
lang en
nende mummiekoppen,
mummiekoppen, fier
voortschrijdend in
hun zwierige
zwierige
riende
fier voortschrijdend
in hun
dracht van
van fijngeklopte
fijngeklopte boomschors-stof!
boomschors-stof! En
hunne krijgers
krijgers
dracht
En hunne
met lans
lan" en
en pijl
pijl en
enboog,
boog,enenoorlogsuitrusting
oorlogsuitrustingvan
vandierenveldierenvelmet
len en
en ringen,
ringen, toonen
toonen ons
de dansen
dansen van
van het
het land,
land. streng
streng
len
ons de
regelmatig, op
doffen slag der
der trommen
trommen en
en den
denhelderen
helderen
regelmatig,
op den
den doffen
klank der
der reusachtige
reusachtige koehorens,
koehorens, zoodat
bodem er
er van
\'aa
klank
zoodat de
de bodem
beeft. We
We zijn
zijn in Urundi...
U rundi ...
beeft.
c

Bern. Zuure,
Zuure, der
der Witte
\Vitte Paters.
Paters.
Pater Bern.
Uit Afriknalische Vulpenkrassen»,

W. Van

Eu:-en.

Eindhoven.

22.
DINNY.
22. DINNY.

Dinny was
I111Jn pakjesdrager
pakjesdrager op
op zekeren
zekeren avond
a\'ond teteDublijn_
Dublijn~
was mijn
Ik stapte
stapte uit
uit King's
King's Bridge-station
Bridge-station en
en moest
moest naar
naarGrosvenor
Grosvenor
Hotel, dicht
dicht bij
bij Westland
Westland Row.
Row. De
Detramdienst
tramdienstwas
wasgeschorst,.
geschorst,
Hotel,
wegens
niet bij
bij King's
King's
wegens de
de werkstaking,
werkstaking, en
en rijtuigen
rijtuigen stonden
stonden er
er niet
Bridge.
op de
de loer.
loer.
Bridge. Alleen
Alleen Dinny
Dinny stond
stond daar op
Hij
kwam op
mij afgerend,
afgerend. schreeuwend:
schreeuwend: «« Carry.
Carry for
for you,
you,
op mij
Hij. kwarn
Father?
»1 Een
haveloos jongetje,
me dadelijk
dadelijk aan Brusse's
Brusse's
Father?»1
Een haveloos
jongetje, dat
dat me
« Boefje»~
et stond
stond barrevoets
barrevoets op
op de
de herebereBoefje»2deed
deed denken.
denken. H
Het
gende
straatsteenen, in
in zijn
zijn al
al tetewijd,
wijd,loshangend
loshangendlompenlompengende straatsteenen,
pakje
: een
een verstelde,
verstelde, gescheurde
gescheurde broek.
c!ie tot
tot zijn
zijn kuiten
kuiten
pakje:
broek, (lie
viel,
uitgerafelde, versleten
zonder kraag
kraag noch
noch knooknooviel, een
een uitgerafelde,
versleten jas
jas zonder
pen,
zoo lang dat
dat ze
ze wel
pen, zoo
zoo breed
breed en zoo
wel voor twee Dinny's dienst
kon
doen. Het
Het jongentje
jongentje ha.d
had een
een mager,
mager, bleek
bleek gelaat,
gelaat. waarin
kon doen.
waarin:
een paar doffe,
doffe, droeve
droeve oogen me
door
me vragend
vragend aanstaarden,
aanstaarden, en door
J.
fnr :'0
.!.
F~
t hClr ~ (Eng-elsch):
(E Il)!elsl;h): Dragen
Dragen I'{'''''
1-. I.:env:tar&
Eer",,:!:\ rd" ::
1. Carry
Carry for
yo,1,
Fatlior!
voor I-,
2.
BrUSEe: een
een Amster(lammor,
Amsterdammer. chreef
chreef« .1)efjo».
« lhefjCl".(10
ol ..ges.11iedeni,
)!""'hie:leni' "an
en
2. Brusse:
van ..een
a;traatjongell
(.19()3).
straatjongen (l~)(I:I).
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schoot zijn
de reten
reten van
van zijn
zijn dunne,
dunne, diep
diep neergetrokken
neergetrokken pet
pet schoot
ZIJn
stoppelig
streuvelhaar op.
stoppelig streuvelhaar
Carry for
you, Father?»
Father ?» herhaalde
herhaalde het
het smeekend. 't Be(,.(Carry
for you,
weerde den
weg goed te
kennen. en ik
ik liet het
begaan. Het
Het
den weg
het begaan.
te kennen,
tilde mijn
mijn zware
zware handtesch op.
op zijn schouder en
die op
op, heeseh.
heesch. die
liep
me eerst
eerst sprakeloos
sprakeloos een
een paar
paar stappen
stappen vóór.
:\Iet zijn
zijn. vrije
v056r. Niet
liep me
hand
haalde het uit
uit den
den zak
zak van
van zijn
zijn "oddenjas
hand haalde
voddenjas een stompje
brood
waarin het
het wild
wild hapte.
hapte. Het
Het schoof
schoof tusschen de
brood op,
op, waarin
menschen door,
die jokkend
jokkend en
en stoeiend hun avond
wandeling
avondwandeling
door, die
deden in
de helverlichte straten
langs de
de stralende
stralende ,'ensterravensterrain de
straten langs
men,
blikte soms
soms vreemd
vreemd naar
mij op,
op, om
om te
te zien
zien of
of
men, en
en blikte
naar mij
ik getrouw volgde.
volgde.
Toen
even stil
stil hield
hield om
om zijn
zijn last
last te
te ,'erschouderen,
Toen het
het even
verschouderen,
vroeg ik:
-— «
Hoe heet
heet jij,
jij, my
my boy1?»
boyl?»
«Hoe
- ««Dinny
Dinny Gavy»
Gavy» zei
zag naar
naar mij
wachtte
inij op.
op, als
als wachtte
zei het.
het. Het zag
het wel
wel op
op een
een tweede
tweede vraag.
vraag.
-— «
En waar
waar woon
woon je?
je? En
En hoe
hoeoud
oud ben
benje,
je,Denny?),
Denny?)\
«En
bij
Wellington
Barracks,»
--- «o In de slums,~
Barracks,» antwoordde het,
slums,2 bij
«en hoe
hoe oud
oud ik
ik ben?
ben? Wel,
Wel,tien
tienjaar.
jaar,met
metChristmas»
Christmas.:1 »»
Het
beet
andermaal
in
zijn
broodklomp
en
keek dan
dan weer
weer
Het beet andermaal in zijn
en keek
vreemd
wachtend.
·op,
.op, vreemd wachtend.
« je gaat
Dinny?),
-— «Je
toch naar
naar school,
school, Dinny?»
gaat toch
't Verschouderde opnieuw
en
schouwde
me eerst
eerst zwijgend,
zwijgencl,
opnieuw en schouwde me
terughoudend
Mijn uitspraak
uitspraak bleek
bleek wel
wel wat
wat uitheemseh.
terughoudend aan,
aan. Mijn
uitheemsch,
en 't liep
met zoo'n onbekenden
Het had
had
liep met
onbekenden vreemdeling
vreemdeling op.
op. Het
kortweg kunnen
kunnen zeggen: «ja.»
«ja» of
«neen».
sprak
niet.
of «neen
». Het
Het sprak niet.
«Ga
-— «
Ga je nog
nog naar
naar school,
school, Diimy?»
Dinny?» herhaalde ik.
at zijn
zijn laatste
laatste stukje
stukje brood
brood
Zijn oogen werden
werden vochtig.
vochtig. Het
Het at
gulzig
ik zweeg,
zweeg, sprak
sprak het
het dan
dan zelf.
vertrouwelijk.
gulzig op,
op, en
en daar ik
zelf, vertrouwelijk,
verteederd:
verteederd:
-— «Father,
ik mag,
mag, ga
ga ikiknaar
naarschool.
school. Father,
Father. mijn
mijn
«Father, als
als ik
moeder
zoo ziek,
ziek, zoo
zoo ziek I Zij
is eergisteren
eergisteren bediend
bediend door
door
moeder is zoo
Zij is
Father Mac
Mac Graham,
Graham, nu is
is ze
ze een
een beetje
beetje beter, maar.
maar..... » En
't knaapje sloeg
sloeg zacht
zacht aan
aan 't weenen, zoo
het gaan·
zoo bitter,
bitter, dat het
gaandeweg tot een hulpeloos gesnok werd. ««...Maar,
, .. Maar, Father, moeder
is zoo
zoo ziek
ziek dat
dat zij
zij 'Zal
heb' het
het gehoord
gehoord van
van
der is
zal sterven.
sterven. Ik heb'
den dokter, die 't stil
gezegd heeft tot
tot Missis-l
stil gezegd
Missis4 Dorley, die bene·
bene-

1. l1.y boy:
mijn jongen.
jongen. — 2.
2. Slum (Engclseh)
vuil straatje.
straatje.-- :t
boy : miju
(Engelsch): : vuil
Christm:l."
}IiSSls:
:vIeHollw.
Christma,s (Engelseh)
(Engelsch):: Keri'tmis.
Kerztmis. -- 4.4.Missis
: Mevrou‘v.

48

den
woont, maar
heb het
het gehoord
gehoord van
van op
op de
de trap,
trap, en
enals
als
den woont,
maar ik
ik heb
moeder
is, dan
dan zijn.
zijn ik en
en Katie
Katie alleen.»
alleen.»
moeder dood
dood is,
-— «
Is Katie
Katie je
jezus,
zus, Dinny?»
Dinny?» vroeg
vroeg ikikvriendelijk,
vriendelijk, «en
« en
«Is
is
die ook
ook nog
nog klein?»
klein?»
is die
Ja, Father.
- « Ja,
Acht jaar
jaar sedert
sedert Pinksteren»
Pinksteren» steunde
steunde het,
het,
Father. Acht
en
zweeg een
een poosje,
poosje, terwijl
terwijl het
de tranen
tranen uit
uitzijn
zijnoogen
oogen
en zweeg
het de
veegde.
En vader?»
vader?»
-_. «
«En
-— «
Vader is
lang dood,
dood, wel
wel vier
vIer jaar.
Jaar. En
Ennu
nuligt
ligtmoemoe«Vader
is al lang
-derken
lijdt zooveel
zooveel en
en Katie
Katie blijft
blijft van
van school
school
.derken zoo
zoo ziek
ziek en
en lijdt
om
moeder op
passen, en
en ik
ik ook,
ook, om
omiets
ietstetekunnen
kunnenververom moeder
op te passen,
dienen
om medicijnen
medicijnen voor
voor moeder
moeder te
te koopen.
koopen. FaFadienen op
op straat, om
ther
Mac Graham
Graham komt
komt moeder
moeder bezoeken
bezoeken en
en heeft
heeft reeds
reeds
ther Mac
tien
shillings gegeven,
wij mogen
mogen gaan
gaan als
als moemoetien shillings
gegeven, en
en zegt,
zegt, dat wij
du
iets noodig
noodig heeft.
heeft. God
God bless
bless him!1 Maar
moeder zegt
zegt dat
dat
de( iets
Maar moeder
ik
naar Father
Father Mac
Mac Graham
Graham niet
niet mag
mag gaan
gaan bedelen,
bedelen, dat
dat hij
hij
ik naar'
ook
arm is
is en
en dat
dat.ik
. ikiets
ietskan
kanverdienen
verdienenmet
metboodschappen
boodschappen
ook arm
doen
en Katie
Katie hebben
hebbensoms
soms
doen en
en. pakjes-dragen.
pakjes-dragen.0,
0, Father,
Father, ik en
zuIken
vandaag nog
nog niet
niet gegeten
gegeten dan
dan dit
dit
zulken honger,
honger, -— ik
ik heb
heb vandaag
stuk
brood dat ik
ik inindedebakkerij
bakkerijheb
hebgekregen
gekregenbij
bijKin.g's
King's
stuk brood
Bridge;
maar dat
dat zou
zou niets
niets zijn
zijn als
als moederken
moederken door
door de
dememeBridge; maar
kon genezen.
genezen. Maar moederken
moederken is
is zoo
zoo ziek,
ziek, de
de
dicijnen
dicijnen maar
maar kon
dokter
heeft het
het gezegd,
gezegd, en ik
ik en
en Katie
Katiebidden
biddenelken
eIkenavond
avond
dokter heeft
op
de knieën
knieën tot
tot Onze
Onze Lieve
Lieve Vrouw
V rouw dat
datwij
wij ons
onsmoederken
moederken
op de
zouden
ook bidden,
bidden, dat
dat mijn
mijn zieke
zieke
zouden mogen
mogen houden.
houden.Wilt
Wilt U
U ook
moeder
zou genezen,
genezen, Father?»
Father? »
moeder zou
En toen
toen het
het dit
ditvroeg,
vroeg,schouwde
schouwde het
het zoo
zoo ongelukkig
ongelukkig naar
naar
mij op
met zijn
zijn betraande,
doffe oogen.
oogen.
op met
betraande, doffe
-— «(Ja,
Dinny, en
moeder zal
zal genezen»
genezen» suste
suste ik
Ja, Dinny,
en moeder
11C met
met teere
trooststem,
voelde aan alles,
alles, dat
dat het
hetlijdensverhaal
lijdensverhaal
trooststem, want
want ik
ik voelde
van
den armen
armen stakkerd
stakkerd echt
moest zijn.
En mag
mag ik
ik jeje
van deri
echt moest
zijn. («En
moeder
morgen
eens
komen
opzoeken?»
moeder morgen eens komen opzoeken?»
---«0,
--0, als
U dat
dat wilde,
wilde, o0 ja,
ja, Father,»
Father, »snikte
snikte het
als U
het blij dankbaar.
({ Het
Nr 27 in
Barracks,
..:.~ ,:je
tweede
baar. «
Het is
is Nr
in de
de \Vellington
Welling-ton
Barracks,
tweede
verdieping.
verdieping.»»
Dinny had
dicht nevens
nevens 111lj upgeloopen
Liffey,
had dicht
opgeloopen langs
langs de Liffey,
door
Usher-, Merchants-,
Merchants-, Woo-dWood- en
Essexquay. Hij torste
torste
door de Usher-,
en Essexquay.
maar aldoor
mijn zware
had hem
hem reeds
reedswillen
willen
aldoor mijn
zware handtaseh;
handtasch; ik had
ontlasten,
het niet
niet gewild.
gewild. In
Inde
deDame-street
Dame-street en
cn
ontlasten, maar
maar hij
hij had het
het
College Park
zweeg hij.
hij. Hij
Hij had
had me
me reeds
reedsalles
allesverteld,
verteld,
het College
Park zweeg
I.
bless him:
hi!ll: God
l~od zegeil"
1. liü<l
ze-reivs, hem!
Goa bless

~-B
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en hier kon
kon hij
hij ook
ook door
door de
dedrukke
drukkebeweging
beweging niet
niet best
best naast
naast
mij
blijven. Uit
de koffiehuizen
koffiehuizen in de
de Dame-street
Dame-street dreunde
dreunde
mij blijven.
Uit de
luide
booglampen overstraalden
overstraalden met
met hun
hunlichtgelichtgeWide muziek;
muziek; booglampen
poeier
netgekleede heerenlui;
het College
College Park
Park wanwanpoeier de
de netgekleede
heerenlui; in
in het
zaten in
in opopdelden
onbezorgde menschen
delden onbezorgde
menschengelukkig
gelukkig rond
rond of
of zaten
gewekte
stemming onder de
de sterrenheerlijkheid
sterrenheerlijkheid van
vaneen
eenv ver·
gewekte stemming
errukkelijk-lieven
de wiegende
wiegende totorukkelijk-lievenzomernacht
zomernachttete luisteren
luisteren naar de
nen
van ergens
ergens een
een ««band
band »1.
schuchter, bang
bang dat
dat
nen van
»I-.En
En stil
stil schuchter,
zijn
door die
diekommerlooze,
kommerlooze, welgekleede
welgekleedeen
welgevoede,
zijn leed
leed door
en welgevoede,
gelukkige
worden gehoord,
gehoord, zweeg
zweeg de arme
arme
gelukkige menschen
menschen mocht
mocht worden
jongen uit de
de Dublijnsche
Dublijnsche slums,
slums, verdiept
verdiept in
inzijn
zijn ellende.
ellende.
Bij
betaalde ik hem
hem dubbel...
dubbel...
Bij Grosvenor
Grosvenor Hotel
Hotel betaalde

** ** **
In Wellington
Wellington Barracks
Barracks kwam
kwam Dinny
Dinny mij
mij weenend
weenend op
op de
de
vermolmde
gemoet. In den
den prangenden
prangend en nood
nood van
vanverververmolmde trap
trap te
te gemoet.
laten schepselen, die alleen
alleen op
op de
de wereld
wereldzijn
zijn en
endie
diezich
zich vanzelf
vanzelf
nog eens zoo
zoo vasthechten
vasthechten aan wie
wie medelijden
medelijden betoont tnet
met hun
hun
verdoken,
wee, klampte
snikkend knaapje
knaapje zich
zich aan
aan
verdoken, vergeten wee,
klampte het snikkend
mij
snokte roerend:
roerend: ««Moeder
Moeder is
is dood.
dood.»»
mij vast
vast en snokte
In een
een arme
arme vunzige
vunzige bovenwoning
bovenwoning op
op een
een schamel
schamel bed
bed lag
lag
Dinny's moeder.
moeder. Rond
Rond de
dewitte,
witte,samengevouwen,
samengevouwen, afgemagerde
afgemagerde
vingeren
was een
een rozenkrans
rozenkrans gestrengeld.
gestrengeld. Marmerblank,
Marmerblank, met
met
vingeren was
diepe
ingeslonke" gelaat
gelaat op
op de
de
diepe toegeloken
toegeloken oogen,
oogen, rustte
rustte het
het ingeslonkebedpeluw.
Ik bad
voor haar
haar zielerust
zielerust en
en toen
toen ik
ik de
dekreupele
kreupele trap
trap afafbad voor
daalde,
hoorde ik 't weenen aldoor van de
de twee
twee verlaten
verlatenweesweesdaalde, hoorde
jes, Dinny en
en Katie.
Katie. Hun
Hundiep-droeve
diep-droevesiepoogen
siepoogen zagen
zagen mij
mij zoo
zoo
jes,
bedrukt
tevens zoo
zoo genegen
genegen aan.
aan.
bedrukt en tevens
-— «« Ik en
Katie zullen
zullen voor
bidden, Father,
Father, de.
dat uu mag
mag
en Katie
voor uu bidden,
gelukkig
zijn. You
nice~.» En het
het trof
trofmij
mijwel
wel zeer.
zeer.
gelukkig zijn.
You have
have been nice2.»
niet een
eenroerend
roerendblijk
blijkvan
vandankbaarheid,
dankbaarheid, hoe
hoezij,
zij, die
die
"Vas
Was 't't niet
beklagenswaardige
verdriet.hun
hun wee
wee
beklagenswaardige kleine
kleine stumpers,
stumpers, in
in al
al hun verdriet
:vergaten
mij?
Ivergaten om mij?
Daar lag hun
hun moeder
moeder dood,
dood, hun
hun dear,
dear,dear
dearmother3.
mother 3 •
Missis
Dorley kwam
op, en
en met
met die
dieververMissis Dorley
kwam omzichtig
omzichtig de
de trap
trap op,
trouwelijkheid,
katholieken steeds
steeds betoonen,
betoonen, aan
aan
trouwelijkheid,die
die Iersche
Iersche katholieken
een
priester —
- hij
hij weze
weze nog
nog zoo
zoo onbekend
onbekend—
~ ververeen katholieken priester
telde
zij mij
mij met
met korte
korte stokkende
stokkendefluisterwoorden,
fluisterwoorden, wat
wat een
eenlijlijtelde zij
1. Band
- - 2.
2. Yau
You have
have been
been nice:
nice: ge
ge zijt
?ijt braaf
Band (Eng.):
(Eng.): muziekkorps.
muziekkorps.
braai*
geweest.
Deal'
motherdierbare
: dierbaremoeder.
moeder.
geweest. - 3. 3.
Dear
mother:

5so0

aeres
Gavy geweest
geweestwas,
was.een
eenechte
echtemartelareks
martelare,s toen
toenhaar
haar
deres Missis Gavy
echtgenoot
leefde, hoe zij,
zij, arme
arme weduwe,
weduwe, getobd
getobd en
en gege·
echtgenoot nog
nog leefde,
slaafd
kindertjes, en
en hoe
hoe zij
zij reeds
reeds maanden
maanden
slaafd had
had voor haar twee kindertjes,
en maanden
maanden ziek
en onzeggelijk
onzeggelijk veel
veel had
had geleden.
geleden. Een
Eenuur
uur
ziek lag en
vóór
zij Missis
Missis Dorley
Dorley gesmeekt,
gesmeekt, voor
voor Dinny
Dinny en
en
v66r zij
zij stierf,
stierf, had
had zij
Katie
willen een
een moeder
moederzijn.
zijn.
Katie te willen
-— «« Ik heb
zeven, Father,
Father. tt kleinste
kleinste isisdrie
driejaar
jaar Quà,»
01.1d, »
heb er zeven,
sprak
Dorley, « maar
moet toch iemand
iemand zorg
zorg dragen
dragen
sprak Missis
Missis Dorley,
maar er
er moet
voor
weezen. Ze hebben een
een moeder
moeder nog
nogzoo
zoozeer
zeernoodig.
noodig. »
voor die
die weezen.
En haar
haar oogen
oogen sschoten
vol tranen.
tranen. en
ensnikkend
snikkendslurpte
slurptezij
zij
choten vol
haar
verdriet
op.
haar verdriet op.
-. ««Poorl
Poor1 Missis
Missis Gavy!»
Gavy!» weende
weende zij,
en als
als e(~n
een moeder
zij, en
kuste
tranen van Dinny's
Dinny's en
en Katie's
Katie's gelaat...
gelaat ...
kuste zij
zij de
de tranen
Zoo
toevallig een
een beeld
beeld gezien
gezien van
vankinderellende
kinderellende en
en
Zoo had
had ik toevallig
moedergoedheid
in
de
bovenwoning
van
p.p.n
achtp.rbuurtje
moedergoedheid in de bovenwoning
achterbuurtje
te Dublin.
Dublin.
Arthur Coussens, pro
pr.
nit; TAr1n.nn.
TRrland
Uit c~nnetrekkeo
g Pennetrekken nnt.

t
To1.nooo,.
Tit
Lannoo, ThiAlt

ARTHUR COUSSENS.
Thielt 1883.
1883. Ichtegem
Ichtegem 1926.
1926. Van
Va.n
COUSSENS. Thielt
hem
verschenen: ««Pennetrekken
Pennetrekken uit
uit Denemarken»,
Denemarken »,« «PennePenne·
hem verschenen:
trekken van Overzee I,
I, Engeland
Engeland»,», ««Pennetrekken
Pennetrekken uit
uit Ierland
Ierland».».
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ALLERZIELEN.

«
Erg koud
voor den
den tweeden
tweeden November!
November!
«Erg
koud voor

Gevroren...
dat heeft
heeft ft't niet
gedaan.
Gevroren... dat
niet gedaan.
Als 'n waas
mist op
op de
develden,
velden,
waas ligt
ligt de mist
Die geeft
geeft ererzoo'n
zoo'ndoodskleurken
doodskleurkenaan.>$
aan.)~
««Er
Er leven
leven nog
nog blaAn
blaän aan
aan de
deboomen,
boomen,

Maar 't frisch
groen is er
er af:
af:
frisch en
en het
het groen
Het
windjen hoeft
hoeft even
even te
te blazen,
blazen,
Het windjen
Dan vallen
vallen ze en
vinden hun
hun graf14
graf! ~
en vinden
«Hoe
ben ik
ik van
vanmorgen
morgen zoo
zootriestig?...
triestig? ...
Hoe ben
't Ligt
anders zoo
zoo niet
niet in
inmijn
mijn aard;
aard;
Ligt anders
1. P4IOl'
(Eng.):: Arm.
Poor (Eng.)
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'k MOlt
God in
in zijn
zijn goedheid
goedheid
Mc:1(J blij
blij zijn
zijn dat
dat God
~Jijn
zoo lang
lang heeft
heeft gespaard.»
gespaard.»
Mijn l,~ven
i;ven zoo
0 In 't dorp
«
ben ik
ik de
de oudste
oudste van
van allen,
allen,
dorp bcn
En 'k sta
op de
de wereld
wereld alleen:
alleen:
sta op
en drie
drie dochters
dochters
Mijn man
twee zoons
zoons en
man en twee
Verloor
al jaren.
jaren. geleên.»
geleên. »
Verloor ik
ik al

lk ben
« Ik
voor de rust
rust van
van hun
hunzielen
zielen
ben voor
Elk
jaar nog
nog ten
ten Hoogtijd
Hoogtijd gegaan,
gegaan,
Elk jaar
Maar
nooit, dunkt
me, voelde
voelde ik mijn
mijn harte
harte
Maar nooit,
dunkt me,
Zoo
triestig, zoo
zoo wonderbaar slaan.»
slaan.»
Zoo triestig,
« Mijn
«
ik meet'
meen ze
ze
Mijn man
ma.nen
enmijn
inijnkinders
kinders_.-- ik
In 't wit
voor mijn
mijn oogen
oogen te
te zien...
zien ...
wit voor
t Is
aarpig ... zou
zou 't voorgevoel wezen?
Is aarclig...
wezen?.....
Kom!
spel der
der verbeelding
yerbeelding misschien.»
misschien.»
Kom! spel

kerkdeur
Zoo
mijmerend kwam
Zoo mijmerenci
kwamze
ze aan
aan de kerkdeur
. En wischte
wischte heur
heur oog
oog af
af en
enzweeg,
zweeg,
Gaf
arme vrouw
vrouw Peters
Peters een
een aalmoes,
aalmoes,
Gaf de arme
En
maakte
drie
kruiskes
en
neeg.
En maakte drie kruiskes en neeg.
Eerst
stond ze
ze een
een klein
klein beetje
beetje te
te rusten:
rusten:
Eerst stond
Dat
licht in
in de
de verte
verte-en
en dat
dat zwart
zwart
Dat licht
En dat
dat treurig
treurig geklaag
geklaag van
van het
het 6rgel,
orgel,
Dat
greep haar zoo
zoo diep
diep in
in het
het hart.
hart.
Dat greep
T
oen liet
liet ze
twee keerskes
ontsteken
keerskes ontsteken
ze twee
Toen
Voor 't heilig
Maria-altaar.
heilig Maria-altaar.
De
koster besloot
besloot dal.
dat het
het vreemd
vreemd was,
was,
De koster
Want
ze offerde
offerde er één
één maar
maarelk.
eU~· jaar.
. jaar.
Want ze
.~aar
slaar

straks
toen de
de lijkdienst
lijkdienst gedaan
gedaan was,
was,
straks toen
Toen
kwam hij
hij tot
tot'
ander besluit:
besluit:
Toen kwam
• ander
Hij
v.ond haar geknield
geknield voor
voor haar
haar stoeltje,
stoeltje.
Hij vond
Maar 't keerske des
levens was
was uit.
uit.
des levens
Bern.
Meurs, S. j.
J.
Bern. Van Meurs,

\Ju. c Krltlk.e"lde
KrieksKt:', R. K.
BI}'k-Centra,lc, Alllst·I1l'Ilam.
K. Bo,k-Centrale,
KrieKelde KrieksKe»,

BERNARD
VANMEURS.
MEURS.Nijmegen
Nijmegen1835-1915.
1835-1915. Jezuït.
Jezuït. Zijn
Zijn
BERNARD VAN
gedichten,
recht
gedichten, 'H)oral
*vooral«oKriekende
KriekendeKriekske».
Kriekske», worden
worden te
te recht
geroemd.
g-eroemd.
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24.

HET
HE'I' SPREKEND
SPR.~K.~'D PORTRET.
POK'I'RE'L

~Olm —
uac!n jutter
julfer 6oecihals
Goedhab . - mijn
llujn manlief verjaart,
verjaart~
Komt
ciacht
geef 'k
'k hem
hem toch
toch jets,
iets, wat z'n
z'n grommigen
grommigen aard
Nu geef

Plezierig
zal maken!
Plezierig zal
maken! --- «Ziedaar,
« Ziedaar. beste
beste Jan,
Jan,
:Vlijn sprekend
sprekend portret!
portret! Hé,
Hé. wat
wat zegt
zegt ge
ge er
er nu van?»
van?»
Mijn
- «« Wat zou
zou 'k er van
van zeggen?
zeggen? Het
H et spreekt.niemendal;
spreekt. niemendal;
dat 's ook maar
maar goed,
goed, want
want was dht
dàt het geval,
geval,
En dat
meubel werd
werd daadlijk
daad lijk de
dedeur
deuruitgezet:
uitgezet:
Het meubel
H eb meer
meer dan
dan genoeg
genoeg aan
aan één sprekend
sprekend portret!»
portret I »
'k Heb

13.
B. Van Meurs, S.
S. J.
J.
Uit ««Krie!ei.de
Krüe l eHl" Kriev;skez,
Kl'iet.ske., 1{.
H. i\
uit

Eook-Centralc-, Amstenlam.
Amstertlalll.
Eoek-Centrale,

25. EEN VOGEL.

Hij zat
zat den
den ganschen
ganschen grauwen
grauwen dag
dag
Hij
Gedoken in de
de dorenhagen
dorenhagen
Gedoken
Waar hij
hij voor
voor 't suizen
vlagen
suizen van
van de vlagen
Waar
Wel
veilig lag.
lag.
Wel veilig
De wind
wind was
was over
over 't veld
gegaan,
veld gegaan,
Dat
zoo dor,
dor, zoo
zoo heel
heelverslagen,
verslagen,
Dat lag zoo
nooit in
inzonnedagen
zonnedagen
Alsof
Alsof er nooit
Goud
zou staan.
staan.
graan zou
Goud graan
Maar
den avond
avond gloeide
gloeide licht
licht
Maar met
met den
Het
Westen, en
en een
een wolke
wolke scheurde
scheurde
Het Westen,
Waaruit
zonne even beurde
beurde
Waaruit de zoenne
Heur blij
gezicht.
blij gezicht.
Toen
vogel weer
weer zoo
zoo gauw
gauw
Toen floot
floot de vogel
Z'n
de
wilgeboomen,
de wilgeboomen,
Z'n liedje
Of
hij den Winter,
Winter, die
die moest
moest komen,
komen,
Of hij
zou.
. Vergeten
Verg-eten zou.

m

Albertinc
Steenhoff-Smuldm-s. 1
Albertine Steenhoff-Smulders.1
Uit gKriekende Kriekciken, R. K. lio:,k-eentralo, Amsterdam.

1

Levelawchets op biz. 43.
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26.
26. DE
DE BOER
BOER IN
IN 1798.
1798.

GEDENKTEEKEN
- OVERM
OVEmnaHE
GEDENKTEEKEN
EIRE
d()(}r
DE BEULE.
door A.
A. DE
BEULE.

Het
Het zijn
zijn gevloekte
gevloek,te dadagen!
De Vlaamsche
Vlaamscho gegegen! De
westen,
door de
de FranFranwesten, door
sche
sche republiek
republiek overromoverrompeld,
bukken onder
onder de
de
peld, bukken
hatelijkste
hatelijkste dwingelandij.
dwingelandij.
In het
het najaar
najaar van
van 1798
loopen er droevige
droevige maren
maren
tot in
in de
de meest
meest afgelegen
afgelegen
dorpen :: de geëischte
geëischte
bbrandschattingen,
rand s c ha tting en, corveeën en requisitiën, de
de eed
eed
en
en de
de verbanning der
priesters,
priesters, de
de weggevoerde
gijzelaars,
gijzelaars, de
de gedwongen
soldatendienst doen
doen rampvoile
dagen voorzien!
voorzien 1
volle dagen
Men heeft den
den Vlaming
uitgezogen,
uitgezogen, uitgemergeld,
uitgemergeld,
met geweld
met
geweld tot
tot Franschman herdoopt,
man
herdoopt, en
en eindeeischt tnen
lijk eischt
men nog zijne
eigen leven!
kinderen, zijn eig-en
Met donkervlammend
oog zit
zit de boer
uog
boer 's avonds
te staren
in het
in
het vuur te
staren en
en
in zijn
in
zijn hart,
hart, zoo
zoo vreedzoom van
aard. spookt
spookt
zaam
\"an aard,
. de
wraak.
de wraak.
Neen,
hij wil
wil niet,
niet, dat
dat
N
een, hij
zoon hem
ontroofd
zijn zoon
hem ontroofd
solworde en
gedwongen solen gedwongen
daat
.. _- en
worde ---en de jon(loaf word('
ook de
de
gen
heeft dan
gen heeft
dan ook
Waarvlucht genomen.
genomen. Waarvoor
Onverschillig: voor
heen?
heen ? Onverschillig:
overal
hem
het hier
hier oVe!""al
hem.isis het
beter
den
beter dan
dan ginder,
ginder, in
in den

vreemde.
vreemde.
verborgen blijven
blijven in
de uitgestrekte
uitgestrekte hosschen,
HIj
in
hosschen, in
Hij zal
zal verborgen
in de
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de ongenaakbare
ongenaakbare moerassen,
moerassen, blootgesteld
blootgesteld aan
aan de
denajaarsstornajaarsstormen:
desnoods zal
zal hij
hij de
degrenzen
grenzenoverstekenl
oversteken I
men: desnoods
De
moeder kan
kan het
hetverdriet
verdriet niet
nietlanger
langerverkroppen;
verkroppen; zij
zij
De moeder
moet
haar beklemd
beklemd hart
hart lucht
lucht geven:
geven: ««God
God weet»,
weet», zegt
zegt ze,
ze,
moet haar
«
jongen in den
den nacht
nacht omdoolt!»
omdoolt I »
« waar
waarde
de arme
arme jongen
Ook
bij den
vader wordt
wordt het leed
leed te
tezwaar
zwaar om
omdragen.
dragen. Hij
Hij
Ook bij
den vader
slaat
op en
en ziet
zietnaar
naarhet
hetroer,
roer,dat
datboven
bovende
debedstee
bedstee
slaat het
het oog op
hangt,
het zwart
zwart berookte
berookte rek....
rek. ...
hangt, in het
Het
denkbeeld, dat
zijnen gee
geest
omwoelt, houdt
houdt ook de
de
Het denkbeeld,
dat in zijnen
. st omwoelt,
andere
bezig.
andere huisgenooten bezig.
hoek van
van den
denhaard
haard zit
zitdedeschaapherder:
schaapherder: hij
hij
Ziet,
den hoek
Ziet, in
in den
bindt
eene
blinkende
zeis
waarin
het
haardvuur
bloedige
bindt eene blinkende zeis — waarin het haardvuur bloedige
vlammen
dansen —
- met
met een
een palingsvel
palingsvel aan
langen
vlammen doet
doet dansen
aan een langen
eikestok.
Oe
knecht scherpt
scherpt met
met den
den wetsteen
wetsteen de
de gaffel,
gaffel, eene twee·
tweeDe knecht
puntige lans,
en
buiten
slijpt
de
oudste
zoon
de
vreeselijke
lans, en. buiten slijpt de oudste zoon de
bijl,
in zijne
reuzenhand, eenen
eenen men.sch
me.nsch gelijk eenen boomzijne reuzenhand,
bijl, die,
die, in
tronk klieven
zal.
klieven zal.
bij hem,
De boer
boer begrijpt
begrijpt dat in
aller gemoed,
gemoed, zooals bij
hem, de
de
in aller
""raak
wakker is.
is.
wraak wakker
eigen liaard
aan eigen
haard
Vrij
wil hij
hij bidden,
bidden, vrij
werken, veilig
vrij \verken,
veilig aan
Vrij wil
leven ..- -- maar
soldaat der
der republiek
republiek worden,
worclen, neen',
neere,
maar gedwongen soldaat
dàt
wil hij
hij niet!
ilk wil
De
vader staat
staat op,
op, neemt
geweer van
van de
de plaats
plaats waar
waar
het geweer
De vader
neernt het
het
langen tijd
tijd rustig
rustig gehangen
gehangen heeft;
heeft; hij
hijonderzoekt
onderzoekt den
den
het langen
vuursteen,
pan open
open en
en doet
doet den
denhaan
haanknakken.
knakken.
vuursteen, slaat
slaat de
de pan
N ti stort
stort hij kruit
loop en
en de
destamper
stamper jaagt
jaagt den
den papaNu
kruit in
in den loop
pieren prop
den zwaren
beneden_
zwaren kogel klingelend
klingelend naar beneden.
prop en den
._«
\Vat gaat
ge doen?» zegt
de moeder
moeder op
op bangen
bangen toon.
--«Wat
zegt de
gaat ge
_. «
Zien
waar
onze
jongen
is
...
»
antwoordt
hij
aarzelend;
«Zien waar onze jongen is...» antwoordt hij aarzelend;
doch
de
moeder
heeft
hem
begrepen.
doch
moeder heeft hem begrepen.
Het
geduld is
is ten
teneinde;
einde;dedevreedzame
vreedzamewroeter
wroeterwordt
wordt oorHet geduld
a ris et ffocis,
0 cis, voor
altaar
logsheld. Hij
zal strijden
strijden pro
voor altaar
Hij zal
pr o aris
en haardstee,
voor
vrouwen
kind,
voor
God
en
Vaderlandl
Vaderland!
vrouw
en
kind,
voor
God
en
haardstee, voor
Bloed
om bloed,
bloed, leven
leven om
om leven
leven!I
Bloed om
De
vrouwen bidden
bidden den
den rozenkrans,
rozenkrans, en
de boer
boer blijft bij
De vrouwen
en de
de deur
deur staan,
staan, bidt
bidt blootshoofds
blootshoofds mee,
mee, maar
maar houdt
houdt zijn geweer
omklemd.
Hij
bidt opdat
God ·zijn
en zijne
haardstee, zijn
zijn omomzijne haardstee,
zijn gezin
gezin en
Hij bidt
opdat God
dolenden zoon
beschermen zou.
zou.
zoon beschermen
-— «
Amen I » zeggen de
vrouwen en de
de boer opent
deur.
opent de deur.
de vrouwen
«Amen!»
«God
hij en
en verdwijnt
verdwijnt in
in den
dendonkeren
donkeren avond.
avond.
u!» zegt hij
God zij met ui»

ss.
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(ler
Hij
komt weldra
weldra in
in de
delegerplaats
legerplaatsder
dervluchtelingen,
vluchtelingen. (Ier
Hij komt
iubelt cahr.
men lubelt
dààr. omdat men
mf':TI een
f':en goed geweer
men
geweer te
meer telt.
Aan
hoeve en
en boschkant, in
het vlakke
in de
de zandAan hoeve
in het
viakke land,
land, in
bergen.
achter den hoogen
houtwal, spiits
spijts storm, hagel- of
bergen, achteT
hoogen houtwal,
sneeuwvlaag,
boer wacht houden.
sneeuwvlaag, zal
zal de boer
Wel
afwezigheid, 's avonds
Wel. keert
keeit hij soms, na eenige dagen afwezigheid,
naar de
de ziinen
voorraad kruit
kruit en
enlood,
lood,zelfs
zelfs 'evenslevenszijnen terug,
terug, haalt voorraad
middelen; doch vóór
aanbreken van
van den
dennieuwen
nieuwen Novemv(56r het
het aanbreken
berdag.
hij andermaal
andermaal op
op den
denvoorpost.
voorpost.
staat hij
berdag, staat
Ziet, ginds
den hoogen houtwal,
houtwal, door
masginds op den
door den donkeren masteboom beschermd,
boer van
van 1798 op
beschermd, staat
staat nu
nu de boer
op schildwacht;
hij klemt het geladen
de ijzeren
ijzeren vuist.
vuist.
gela.den geweer
geweer in de
Over
den rechterschouder loopt
waaraan
loopt de kempenkoord,
Over den
kempenkoord, waaraan
ter linkenij
de kogelzak is
vastgemaakt; in
in
linkeTzij de kruithoorn en
en de
is vastgemaakt;
het
lint, rond
rond den
den bolhoed, steekt
dorre palmtak
palmtak en.
en \vat
wat
het lint,
steekt de dorre
hooger het TOode
kruis, met
het opschrift
opschrift in
gn0
roode kruis,
met het
in hoc si
signo
vyinces
i nee s —
- door
dit teeken zult
gij overwinnen
overwinnen -— zooniet
zoon iet
door dit
zult gij
zij die
die na
na u zullen
zullen komen!
gij,
gij, dan
dan zij
Indien
boer, in
in een
een der
dergedenkwaardige
gedenkwaardige NovembernachIndien de boer,
ten van
van 1798, over
kunnen staren,
staren, wat
wat
over het gansche land
land had kunnen
al
lijden, wat
marteling, maar
maar ook
ook wat
wat alalheldenmoed
heldenmoed zou
zou
al lijden,
wat al marteling,
hij
aanschouwd hebben.
hebben.
hij aanschouwd
Ginder,
genen kant
kant der
der Schelde,
Schelde, in
in het
hetvruchtbare
vruchtbare
Ginder, aan
aan genen
Land
op de
de boorden van
de Rupel, verheffen
Land van
van Waas
Waas en
en op
van de
de
boeren de
de oproervaan tegen
de dwingelandij,
dwingelandij, en
en geven
geven
de boeren
tegen de
aan het vaderland
vaderland het
het sein
sein tot
toteen
eenmanhaftigen
manhaftigenstrijd.
strijd.
Daar
valt Emmanuël
Emmanuël Rollier,
Rollier, van WiJlebroeck,
Daar valt
Willebroeck, met .zijne
boeren
vreemdeling aan
en jaagt
jaagt hem
hemzegevierend
zegevierend den
den
boere.n den
den vreemdeling
aan en
kogel
het hart,
hart, terwijl
terwijl deze
zijne woede
woede wil
kogel in het
deze zijne
wil koelen
koelen. door
door het
vermoorden
het brandende
brandende Bornhem, m
vermoorden van weerloozen in
in het
in
het brandende
brandende Boom,
Boom. in het
het brandende
brandende Zele.
Nog dieper in
in Vlaanderen
klept de noodklok, en loopen de
Vlaandereti klept
jongens te
te.wapen.
wapen.
jongens
Ginder,
schaduw van
van St-Romboutstoren te Mechelen,
?\leche\en,
Ginder, in
in de schaduw
worden een
veertig patriotten,
patriotten, grijsaards
grijsaards en
en jongelingen,
een en veertig
onwettig
onbarmhartig door
door de
deoverweldigers
overweldigers neergeschoonwettig en
en onbarmhartig
ten!
In
het hartje
hartje der
der Kempen
Kempen staat
staat H
Herenthais
brand, na
In het
. erenthais in
in brand,
heldhaftig
boeren verdedigd
verdedigd te zijn,
zijn, en kan
kan de
de wakheldhaftig door
door de
de boeren
kere Pieter Corbeels van
Turnhout zich
zich slechts
slechts met
met moeite
van Turnhout
uit de
de flakkerende
flakkerende vlammen
vlammen redden.
redden.
~)atriotten,
uatriotten, 00
en
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Te
Mechelen, Leuven
Leuven en
Gheel, of
of beter
beter gezegd
gezegd overal,
overal.
Te Mechelen,
en Gheel,
is de grond
grond gedrenkt
gedrenkt door
door het
het bloed
bloed der
der arme
armeboeren.
boeren.
Te Meerhout,
Meerhout, Gheel
Moll strijdt
strijdt de
de kloeke
kloeke Van
VanGansen,
Cansen,
Gheel en Moll
uit
doet in
in meer
meer dan
dan een
een gevecht
gevecht den
denFranschFranschuit Westerloo,
Westerloo, en
en doet
man
deinzen onder
den geestdriftigen
geestdriftigen kreet:
kreet: «« Leven
Leven de
(Ie jonjonman deinzen
onder den
gens!»)
gens!»
Te Diest
Diest vechten
vechten met
met leeuwenmoed
leeuwenmoed de dappere
dappere Elen,
Elen, Van
Van
Gansen,
Hasselt zou
zou de
de
Gansen, Corbeels,
Corbeels, Meulemans
Meulemansen
en anderen;
anderen; te
te Hasselt
de
boer eindelijk
eindelijk de zon
zon bloedrood
bloedrood zien
zien ondergaan
ondergaan over
over het
het
de boer
graf
van honderden
honderden en
en honderden...
honderden ...
graf van
karakterlooze tijdgenooten
tijdgenooten noemen
die boeren
boeren
Vijanden en
en karakterlooze
noemen die
Vijanden
brigands;
noemen ze
ze heldenl
helden I
brigands; wij,
wij, wij
wij noemen
August
Snieders.
August Snieders.
Uit g«On:
Hoeren., Veritas,
Verita.<,A.ntwerpe-n.
Antwerpen.
On: e Boeren»,

AUGUST
SN IEDERS
AUGUST SNIEDERS
Bladel (Noord-Brabant)
1825(Noord-Brabant) 1825_
Antwerpen 19o4.
Antwerpen
1904. Hoofdopsteller
Hoofdopsteller
van
Het Handelsblad».
Handelsblad». Met
Met
van «« Het
zijn broeder
broeder JanJanConscience
Conscience en zijn
Renier
Sn ieders. onze
onze geliefde
geliefde
Renier Snieders,
meer dan
dan
volksschrijver.
volksschrijver. Gaf
Gaf ons meer
T oo groote en kleine vertellingen:
'00
vertellingen:
«
De Gasthuisnon»,
Gasthuisnon». «Zoo
« Zoo werd
werd
«De
hij
rijk »,
De Orgeldraaier
Orgeldraaier»,», enzenz.
hij rijk
», ««De
J<'ottl
Gyselynck, Kortrijk
Foto Gyselynck,

27.

nET
KRUIS.
BET KRUIS.

oO

Kruise, den
Vlaming door
door moeders
moeders hand
hand
den Vlaming
Op 't voorhoofd
in 't herte gepla.nt,
geplant,
voorhoofd gedrukt
gedrukt en
en in
oO kruis
nachtrust, o
0 kruis
kruis v6or
v60r het
het werk,
werk,
kruis v60r
v6or de nachtrust,
oO kruis
haard stee, o
0 kruis
kruis op
op de
dekerk,
kerk,
kruis aan
aan de haardstee,
schenden, geen
geenstorremgeweld,
storremgeweld,
Geen
Gee,n hand
hand zal
zal uu schenden,
Dat 't kruisbeeld
Vlaandren ooit
ooit nedervelt.
nedervelt.
kruisbeeld in
in Vlaandren
Eens
velde de
de vijand
vijand het
het kruisbeeld
kruisbeeld ter
ter neer.
neer.
Eens velde
Toen
ons knapen
knapen naar
naar vaders
vaders geweer.
geweer.
Toen grepen ons
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moeder verborg
verborg hun
hun haar
haar vliemende
vliemende smart,
smart,
En moeder
spelde hun
hun bevend
bevend het
het kruis
~ruis op
op het
het hart.
hart.
En spelde
« 00 gaat nu,
nu, mijn
mijn kindren,
kindren, en
en strijdt
strijdt voor
voor Gods
Godskruis,
kruis,
q
voere uu ten
ten zege
zegeen
enbrenge
brengeuuweer
weerthuis!
thuis!»
Het voere
»
één heeft
heeft het
het hoofd
hoofd voor
voor den
den kogel
kogel gebukt.
gebukt.
Niet één
Ze vielen
vielen het
het kruis
kruis op
op de
delippen
lippengedrukt.
gedrukt.
Ze
kruis op
op hun
hun borst
borst was
was wel
wel rood
rood van
vanhun
hunbloed;
bloed;
Het kruis
Maar sterven voor
voor 't kruis,
kruis, dat isis Vlamingenmoed!
Vlamingenmoed 1
Maar
o moeder,
moeder, en
ween niet
niet in
in 't eenzame
eenzame huis:
huis:
en ween
O
kind is
is gestorven
gestorven in
in de
de armen
armen van
van 't kruis.
U w kind
Uw

o kruise, dat
rijst aan den.
den rand
rand van
van het
het woud,
woud,
dat rijst
O
o kruise van
van hardsteen
hardsteen met
met lettren
lettren van
van goud,
goud,
O
Vlaming in
in 't graf gedaald,
gedaald,
Gij zijt
zijt met
met d'en
d'en Vlaming
Gij
Gij rijst
rijst uit
uit zijn
zijn graf
graf nu
nu en
enzegepraalt.
zegepraalt.
Gij
O.kruis,
het bloed
bloed onzer
onzer helden
helden geplant,
geplant,
O
kruis, in
in het
Bewaar steeds
en zegen
zegen ons
onsVlaanderenland!
Vlaanderenland !
Bewaar
steeds en
Arthur Scheiris.
Scheiris.
Arthur
Pdester-Dichters., Vlaamsche
Vlaam,che Land, Antwerpe,n.
AntweTpcll.
On e Priester-Dichtens
Uit cOn

ARTHUR SCHEIRIS.
SCHEIRIS. StStNiklaas
Niklaas1869.
1869.Pastoor-deken
Pastoor-deken
ARTHUR
te Sottegem. Gedichten.
Gedichten.

28. VAN SCHOENLAPPER TOT BEELDHOUWER.
Heule zar
zat III ZIJn
Jeugd, re
te Lele,
Lele, iijazaain
lIjdzaam aan
dan vavaAloïs
zip jeugd,
Alois De Beuie
zijde
lappen, en
en scheen
scheen heel
heel zijn
zijn leven
leven gegezijde schoenen
schoenen te
te lappen,
pikkel , de
pekdraad. Het schoenschoen-doemd
adoemdtot
tot den
den.drij
drijpikkel,
deels,
els, en
en den pekdraad.
makertje
had echter
echter nog
nog wat
wat anders
anders lief
lief dan
dan die
die zeer
zeer
makertje in
in spel
spel had
prozaïsche~! dingen.
dingen. Het
Het snuisterde
snuisterde zoo
zoo graag
graag in
in de
deteekenteekenprozaïsche
zijn broer,
naar de akademie ging,
ging, en
en studeeren
studeeren
boeke:n
boeken van zijn
broer, die
die naar
mocht voor
voor schilder.
schilder.
te mogen
mogen teekenen.
teekenen. Lekeren
Lekeren dag
Zijn
Zijn vingers
vingers jeukten
jeukten om
om te
z.e,gde
iemand tot
Lowietje: «
« Daar
een man
man op
op het
hetdorp
dorp
zegdo iemand
tot Lowietje:
Daar is
is een
~ie aardige mannekens
mannekens snijden
snijden kan uit
uit een
een notelaren
notelaren stok.
,>tok.»
Lo» Loje ging
den man,
man, zag
zag den
den stok,
stok,enenverklaarde
verklaardezonder
zonder
-wiet
-wietje
ging bij
bij den
~ers
4zIers

1. In
in hope..
hop". -— 2.
2. prozaIsch:
pt'OZa.ïsch: gewoon.
In. spe (Latijn): in
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J:.L~:. v Dal
r::::~_ 1:::-: !'~ (J;~. - 7.7_--,wr..-empel,
~:,·,':a~empeL hijhij
deed
zijn
deedhet.
het. ;vlet
Met zijn
(:71
schoenmakersmes
sneed
hij
zich
eene
pijp
u:t
ie:::'::':'
I'~;~:
'.
c::
hij
zich
eene
pijp
u:t
schoenmakersmes snced
l"Ond
den
kop
dier
pijp
sneed
hij
dan
nog
een
achttal
figuurrond den kop dier pijp sneed hij dan nog een achttal figuureen klarinetspeler,
klarinetspelcr, een
een pistonblazer,
pistonblazer, een
een trommelaar,
trommelaar, een
een
tjes: een
man met
met de
de keteltrom
keteltrom op
op den
den rug...
rug ...Heel.
Heel.de
deharmonie
harmonie van
van
man
dorp stond
stond daas,
daaló, ininminiatuurl,
miniatuur!,glorieus
glorieusgekonterfeit2.
gekonterfeit 2 • Ja,
Ja,
het dorp
de menschen
menschen die
die pijp
pijp zagen,
zagen, en
en hoorden
hoorden dat
datLowietje,
Lowietje,
toen nu de
die nooit
nooit naar
naar teekenschool
teekenschool of
of «kattemie»
« kattemie » mocht
mocht gaan,
gaan,zulks
zulks
die
met zijn
zijn schoenmakersmes
schoenmakersmes uit
stok hout
hout had
hadgetooverd,
getooverd,
met
uit een
een stok
werd het
het een
een 'concert
. concert van
van verbazing
verbazing en
en bewondering:
bewondering: «Uw
« Uw
werd
jongen moet
moet naar de
de stad,
stad, hij
hij moet
moet artist
artistworden,»
worden,» zegden
zegden de
de
jongen
lui tot zijn
zijn vader.
vader. Maar
:\Iaar de
deschoenmaker,
schoenmaker,een
eenfilos'oof
filosoof zoo
zoo taai
taai
lui
als het
het leer
leer dat
dat hij
hij beklopte,
beklopte, praktizeerde3
praktizeerde:l daar niet
niet over,
over, en
en
als
antwoordde kordaat:
stad gaan
gaanom
omzonder
zonderschoenschoenantwoordde
kordaat: « Naar
Naar de stad
keeren? Laat
Laat hem
hem scho-enen
schöenen lappen,
lappen, dan
dan zal
zal hij
hij
zolen terug
zolen
terug te keeren?
ook altijd
altijd een
een flinke
flinke brok
brok mogen
mogen naar
naar binnen
binnen lappen.»
lappen.» En
En
ook
Lowietjc bleef
den drijpikkel
drijpikkel zitten,
zitten, en stak
stak den.
den pekeraad
pekeraad
Lowietje
bleef op
op den
door
zijn els.
els. Maar
Maar intusschen
intusschen had
had zijne
zijne pijp
pijp hem
hem een
eenkunstekunstedoor zijn
naarsfaam in
het dorp
dorp verworven.
verworven. En
nu begon
begon er
er ook
ookplots
plots
naarsfaam
in het
En nu
een andere
andere klok
klok te
te luiden,
luiden, waar
waar vader
vader naar
naarluisterde.
luisterde. Dat
Datwas
was
een
stem van
van de.n
den dokter.
dokter.
de stem
vermaande: ««Lowie
Lowie heeft
heeft eene
eene zwakke
zwakke maag.
maag. Hij mag
mag
Deze verma.ande:
niet
langer gebukt
gebukt zitten
zitten over
over zijn
zijn hart.
gaat hij
hij ziel
zièk van
van
niet langer
hart. Daar gaat
worden......
Laat
hem
beeldhouwerworden.»
worden.»
worden
Laat
hem
beeldhouwer
Ditmaal
de
Ditmaal prakkezeerde
prakkezeerdede
de schoenmaker.
schoenmaker.Hij
Hij dacht
dacht aan de
PIjp, aan
gezondheid van
van zijn
zijn jongen,
jongen, en
en ---- Lowie
Lowie mocht
mocht de
de
pijp,
aan de gezondheid
schoenlappersschort
Hij telde
telde toen
toen 23 jaar.
schoenlappersschort voor
voor goed
goed afleggen.
afleggen. Hij
Hij
de stad,
stad, en
enkeerde
keerdeniet
nietweer
weerzonder
zonderschoenzolen,
schoenzolen,
Hij ging naar de
maar werd
werd een
een knap
knap beeldhouwer.
beeldhouwer.
Oe
pijp, die
die zijn
zijn faam
faam als
als beeldsnijder
beeldsnijder op
op zijn
zijn dórp
dorp had
had
De pijp,
ingeluid,
het schoenlappertje
schoenlappertje verkocht
verkocht voor
voor de
zeer eeringeluid, had
had het
de zeer
bi~dwekkende
zeven frank.
Vele, vele
vele jaren
jaren nadien,
nadien,
biedwekkende som
som van
van zeven
frank. Vele,
4
wen
hij
een
mooi
huis
met
atelier
in
de
stad
gebouwd
had,
wen hij een mooi huis met atelierl in de stad gebouwd had,
5
kwam
een
antiquaar
hem
bezoeken.
«
Mijnheer,»
zei
de
man,
kwam een antiquaar5 hem bezoeken. « Mijnheer,» zei
man,
6 : eene
«
hier heb
iets dat
dat niet
niet oud
oud is,
is, doch
doch zeer
zeer origi'neel
«hier
heb ik iets
originee16:
gesneden
figuurtjes.» De
De beeldhouwer,
beeldhouwer, met
met een
een
gesneden pijp
pijp met
met acht figuurtjes.»
stillen
jubel
in
zijn
hart,
greep
de
pijp,
welke
hij
dadelijk
herstillen jubel in zijn
greep de pijp, welke hij dadelijk hermompelde bij
bij zich
zich zelf:
zelf: «« Mijn
Mijn eerste
eerste werkl»
werkl» Hij
Hij
kende,
kende, en
en mompelde
1. lil
miniatuur: in.
in 't
- 2.
:!. 1Iwnlerfe;ten:
Pr.i.k.tiIn miniatuttr:
't klein_
■.,onterfe:ten: aJbooJclen,
klein. —
afboedden.---- 3.
3. Prakti-

zeeren:
prakkezeeren, nadenken. —
- 4.
4. Atelie.:r:
AttJier: werklokaal
werk!okaal van
"an een
een kunstenaar.
kunstenaar.
zeeren: prakkezeeren,
-— 5.
Allliqun.~r (qu: kw):
kw): handelaar
handelaarininoudheden.
oudheden.—
- 6.6.Origineel:
Origineel:eigenaardig.
eigenaardig.
5. Antiquaar
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kocht de pijp
pijp N-an
yan den
den antiquaar
antiquaar voor
voor veertig
veertig frank,
frank. en
en hij
hij
bewaart
in het
bewaart die
die nu,.
nu.· in
het fraaie
fraaie heerenhuis dat hij
hij bewoont, als
een.
een kostbaar familiestuk,
familiestuk. als
als een
een relikwie. Tot
Tot den
den bezoeker
zegt hij zoo vaak, wijzend
wijzend op
op de
de wonderbare
wonderbare pijp: «Ziedaar
« Ziedaar
mijn
eerste werk.
mijn eerste
werk. Ik
Ik zat
zat too.n
tOên op
op den
den drijpikkel, want
want (en
(en hier
hier
komt een
een schalksch lachje
lachje in
in de
de mondhoeken van
van den
den beeldhouwer trillen)
ik heb
trillen) ik
heb tot
tot mijn 23
23 jaar schoenen
schoenen gelapt,
gelapt, mijr,
mijp
heer. »
heer.»
Crick.
Jef erick.
Uit
Vit (Interviews
c J nterviews en
en Studies
St ucl i e.s»,". 't

Sp:jker, C,,'II'.

CRIeK. ..-kakt
.-'\aht 18-s;o.
18;0. Kunstkritiku".
JEF CRICK.
Kunstkritikus.
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2U. BROEDERGROET.
BROEDEU(,;J(OE'I'.
29.

den stomge:vallen
Dwars door
door den
stomgevallen winternacht,
Cescheurd nog
nog hier
hier en
en daar
daar door
door 't roode licht
Gescheurd
spokend uit
uit de
de steile
steileschouwen
schouwen sloeg,
sloeg,
Dat spokend
Reed, met een
een zwarten zwerm
van arbeidsvolk,
Reed,
zwerm van
De late
late trein
trein den
den Luiksehen
De
Luikschen afgrond uit,
Op
de grenzen van
het land
land van
van Loon.
Loon.
van het
Op naar
naar de
't Was
Zaterdag
en
in
hun
zakken
sprong
Was Zaterdag
in hun zakken sprong
Het geld
geld omhoog, de zilvren vreugde
van
vreugde van
Zijn
beiaards
mengend
met
het
schaterliecl
schaterlied
Zijn beiaards mengend met het
Dat
zegeyierend door
den wagen
wagen klonk.
klonk.
Dat zegevierend
door den
Zij sloegen rond met
hun gebruinde vuisten.
vuisten.
met hun
Een rooden zakdoek
den hals
hals geknoopt,
zakdoek om
om den
Besmeurd
lange vegen
vegen vettig
vettig roet,
roet,
Besmeurd met
met lange
De
wangen bultig
dikke pruim,
De wangen
bultig van
van de dikke
En stampend om
den bodem in
te stampen
stampen
in te
om den
Aan
elke kleine
kleine statie
statie werd
werd gestopt.
Aan elke
Gedurig
groeide 't blijde leger
aan,
leger aan,
Gedurig groeide
Dat
staand en
en zittend ordeloos
dooreen,
ordeloos dooreen,
Dat staand
Opeen, -— een
warboel van
van beroe3te
hakken,
beroeste hakken,
een warboel
Gescheurde
kielen, vieze
vieze stoppelbaarden,
stoppelbaarden,
Gescheurde kielen,
Met
gekke kermislied,
Met woest
woest gebrul
gebrul het gekke
en van
het stoomtuig, uit
Bij 't verder stoot
stooten
van het
De
van hun
hun kelen
kelen wrong.
wrong.
De schorre diepten van
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Opeen~
valt alles
alles stil.
stil. Gc.en
Geen woord
woord meer
meer wordt
wordt
()peens valt
Gerept.
zwijgend door
het raam
raam
Gerept. Zij
Zij staren
staren zwijgend
door het
Dat
een der
der oucisten
oudsten open
open heea
hee~t gerukt.
gerukt.
Dat een
De
pijpen worden
den mond
mond genomen
genomen
De pijpen
worden uit
uit den
En
met den
den dikken
dikken duimtop
duimtoptoegeduwd.
toegeduwd.
En met
Hun oogcn
Hun
oogen domplen
domplen i.1 het
duister rond,
rond,
het duister
Vertecderd
door een
een natten
nattenweemoedstraal,
weemoedstraal,
Verteederd door
Naar 't doodenhofken
zoekend van
een dorp,
dorp,
doodenhofken zockend
van een
Waar
ze enkle
enkle weken
weken vroeger
vroeger samen
samen stonden,
stonden,
Waar ze
Om
en \\an
hun Vlaamsche
Vlaamsche kameraden,
kameraden,
Om ze
zc.cn
an hun
Gewurgcl door
Gewurgd
aaklig spook
spook der
der zwarte
zwarte krochten,
krochten,
door 't aaklig
Het
grauwHIUr. —
- in
in hun
hun arme.n
armen haast gewurgdl
gewurgd! —
Het grauwvuur,
J)en
laatsten trouwen
trouwen broedergroet
broedergroet te
te bieden.
bieden.
Den laatsten

De
namen komen
komen op
op bun
hun lippen:
hppen: Peters,
Peters,
De namen
Voorheen
Ans de hoofdman
hoofdman van
van hun
hun ploeg;
ploeg;
Voorheen in
in Ans
N
u gaan
gaan zijn
zijn kindren
kind ren beedlen
beedlen aan
aan de
de deur!
deur!
Nu
Jan Geefs,
Geefs, die
die voor
voor een
een ouclen
ouden vader
vader wroette:
wroette:
Hij
wroette zich
zich de handen
handen van
van het
hetlijf!
lijf!
Hij wroette
De
blonde Kasper,
Kasper, nauwelijks
nauwelijks twintig
twintig jaar.
jaar.
De blonde
De drie
drie Van
Van borens.
Dorens. Jannekoop,
J annekoop, de
de manke,
manke,
De
Die altijd
altijd even
even vroolijk
vroolijk was
en graag
graag
Die
was en
liedie speelde
op zijn
zijn harmonica.
harmonica.
Een liedie
speelde op
Nu uggen
IlggCll ze
ze ni
1!I GeIl
llatbC:>lleeuwden grond,
grond,
Nu
Cleli natbcsuceawden
Verkoolde rompen,
rompen, walgelijk
walgelijk verminkt,
verminkt,
Verkoolde
Ver van
hun Jeckerlandsche
Jeckerlandsche naastbestaandenl...
naastbestaanden!...
\Ter
van hun
Geen mensch
Illcnsch die hen
hen bezoeken
bezoeken komt.
komt. Geen
Geen hand
hand
Geen
Die op
op hun
hun stille
stille groeve
groeve een
een bloemken
bloemken werpt,
werpt,
Die
De stille
stille groeve
groeve van
van de
de« «Sept
SeptFlamins»».
Flamins»».
De
Zij, enkel
enkel zij,
zij, herdenken
herdenken hen,
hen, ontroerd,
ontroerd,
\Vanneer zij
zij met
met den
dennegen-uren-trein,
negen-uren-trein,
Wanneer
()p
Op 't einde
einde van
van de
de week,
week, de
de donkre
donkre hel
hel
eeuwig zwoegend
zwoegend Luik verlaten
verlaten voor
voor
Van 't ccuwig
wenken van
van het
hetbiauwe
blauwevaderheim.
vaderheim.
Het wenken
Het kerkhof
kerkhof naakt.
naakt. Zij
Zij rollen
rollen zachter
zachter voort,
voort,
Alsof
het
stoomgevaart
hun
wee
verstond.
Alsof
stoomgevaart hun wee verstond.
Met opgeheven
opgeheven kin
en strakken
strakken hals,
hals,
Met
kin en
De knokigc.
knokige armen
op
de
borst
gekruist,
armen op de borst gekruist,
Elkander Over
over kop en
en schouder
schouder kijkend,
kijkend,
Eikander
Zoo staan
ze daar v66r
vóór 't't open
open raam
raamgedromd
gedromd
Zoo
staan ze
Een kerk
kerk schimt
schimt op.
op. De
Dekleine
kleinehelling
helling daar.
daar.
Een
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Wat
blauwe steenen
steenen tusschen
tusschen haag en
en boom,
boom.
Wat blauwe
Bestreken door
door 't geflonker
den trein
trein
geflonker van
van den
Met
blasse klaarten,
klaarten, —
- spokend
spokendbliksemvuur.
bliksemvuur.
Met blasse
Een
houten kruisken
hoek: daar is
is 't.
't.
Een houten
kruisken in
in den
den hoek:
Deels
dooi de
de witte
witte sprei
spreigesmolten,
gesmolten. —
Deels heeft
heeft de dooi
Een donkre
donkre plas
plas geronnen
geronnen bloed
bloed gelijk.
gelijk.
Het glazen
glazen kroontje
kroontje hangt er
er nog
nog dat
datzij
zij
Hun schonken,
schonken. --- droevig
droevig klettrend
klettrend ininden
denwind..
wind.
Zwaar hijgen
hijgen zij
zij...
Zwaar
... Die arme
arme jongens
jongens toch!
toch!
Gevallen
het kampen
kampen voor
voor de
de broodkorst,
broodkorst,
Gevallen in
in het
De
broodkorst voor
voor hun
hun uitgehongercl
uitgehongerd kroost.
kroost.
De broodkorst
Besprongen
valschen dood
die hen
hen
Besprongen door
door den
den valschen
dood die
Van
achter klomp
klomp en
en zuil
zuil bespiedt,
bespiedt, hen
hen allen,
allen,
Van achter
Die
daaglijks hen verscheuren
verscheuren kan, —
- hèn
hèn àllent
àllenl
Die daaglijks
Geen
den baaierd
baaierd daalt,
daalt,
Geen menseh,
mensch, nietwaar,
nietwaar, die
die in
in den
Is
zeker dat hij
hij nog
nog de
dezon
zon zal
zal zien!...
zien!. ..
Is zeker
Wie weet,
weet, zij
zij zullen
beurt misschien
misschien
zullen op
op hun beurt
Als
doode honden,
honden, doode
doode paarden in
in
Als doode
Den zwarten
zwarten Waalschen grond
grond gedolven
gedolven worden,
worden,
Ver van
van hun
hun Jeckerlandsche
Jeckerlandsche naastbestaanden,
naastbestaanden,
Van iedereen
iedereen verlaten
verlaten en
en vergeten,
vergeten,
Gelijk
zeven arme
arme makkers
makkers daar.
daar.
Gelijk hun
hun zeven

De
ruige mutsen
mutsen worden
worden afgenomen...
afgenomen ...
De ruige
Eerbiedig
zich een
een van
van hen
hen een
een kruis,
kruis,
Eerbiedig slaat
slaat zich
Na
rondgeblikt te hebben
hebben of
of hij
hij voor
voor. .....
Na rondgeblikt
Zij
Walen in
in hun
hun midden.
midden.
Zij zijn
zijn alleen;
alleen; geen
geen Walen
De
geest van Limburg
Limburg spreekt
spreekt met
met vrome
vrome stem:
stem:
De geest
«Het
zijn
uw
broeders,
bidt
voor
hen!»
En
hij,
Het zijn uw broeders, bidt voor hen! » En hij,
De grove
grove mijner,
mijner, grijs
grijs van
van haren
haren reeds,
reeds,
Heft iets
iets gelijk
gelijk een
een Onze-Vader
Onze-Vader aan,
aan,
Door
andren nagemompeld,
nagemompeld, nagefluisterd„
nagcfJuisterd"
Door de andren
Met
doffe, bijna
bijna ademlooze
ademlooze stem...
stem ...
Met doffe,
En verder
verder snellen
snellen zij.
zij. 't Visioen verdwijnt,
Zij
banken neer
neer
Zij zakken
zakken zwijgend
zwijgendop
op de
de banken
En zien
zien elkander
elkander aan met
met starren
starren blik
blik
En starre
starre blikken
blikken borend
borend door
door het
het ruim,
ruim,
De
knokige armen
armen op
op de
de borst
borstgekruist.
gekruist.
De knokige
En langen
langen tijd
tijd nog
nog duurt
duurt het,
het, eer
eer de
dedooden
dooden
De
hoeken van
van den
den wagen
wagen weer
weerontvlieden,
ontvlieden,
De hoeken
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En eer
eer de
dedroeve
droevestemming
stemming weer
weer moet
moet wijken
wijken —
Voor 't stampen
van
de
harde
nagelschoenen
stampen van de harde nagelschoenen
En 't brallen
van het
het wederkeerend
wooerkeerend lied.
lied.
brallen van
Lambrecht
Lambrochts.
Lambrecht Lambrechts.
Uit
De Vroolijke Limburger ».
(Jit eDe

LAMBRECHT
LAMBRECHT LAMBRECHTS.
LAMBRECHTS. Hoesselt
Hoesselt (bij
(bij Hasselt)
Hassit)
1~69.
liederen, gedichten
gedichten en
ennovellen.
novellen.
Schreef talrijke liederen,
1869. Leeraar.
Leeraar. Schreef
Illii111011111111111111■1111
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DE KOLENMIJN.
KOLENMIJN.
DE

J)e
verhaalt, hoe
hoe hij
hij met
meteen
eenmetgezel
metgezel een
Holkolenmiln in
in Holeon kolenmiin
schrijver verhaalt,
De schrijver
bewekt.
lanicdsch-Limburg
lanklisch-Limburg bezoekt.
Eerst
ze een
eenbrandencte
brandenderaijnlampl
mijnlampJ.van.
vallhethet
verbetero.eDavy--type,
Davy-type.
verbeteaxle
Berst krijgen ze
gaan
met
den
namidd~ploeg
naar
de
liften.
de
toestellen
die
de kalenk,alengaan. met den namiddagploeg naar de liften. de tfroastellen die de
en
de
mijnwerkers
opha.len
en
noorlaten.
Ze
dalen
250
meter
wagentje.;
wagentjes en de mijnwerkers ophalen en neerlaten. Zie dalen 250 meter
diep
dn 88 seconden.,
\SeConden, stappen
sta.ppen uit
uit de
delift
liften en
lromen
in steerngang;
de stooogang;kie
tie
diep in
komen
in de
mijn, waarop
waarop al
alde
dekolen,gangen
kolen.,aangen uitkomen
uitkomen en
en die
die na.ar
naar
boofdBtraat
boofdstraa,tJn
in de
de mijn,
de
schacht!? voert.
voert. Waar
Waar de
ue doorboorde
doorboorde steenlaag
steen~ niet
niet hard
harden
ells.tevig
s'tevig gegede schacht2
noeg
is, wordt
wQrclt de
de gang
ga.ng gestut
gestut door
doormijnhout.
mijnhout.
noeg is,

liepen wij
wij in een
een ()ude
oude kolengang;
kolengang; mijn
mijn langere
langerernetgezel
metgezel
Nu liepen
moest
ik kon
kon nog
nog best
bestovereind
overeindloopen;
loopen;gemakkelijk
gemakkelijk
moest bukken;
bukken; ik
echter
viel er het
het loopen
loopen niet,
niet, de
debodem
bodemwas
wasoneffen,
oneffen, met
met
echter viel
kuilen
plasjie,dat
dathalf
halfmet
meteen
een
kuilen en
en gaten,
gaten, en
en hier
hier en
en daar
daar een
een pia*,
laagje zwart
zwart slijk
slijk was
was gevuld.
gevuld. Ook
Ook de
de dubbele
dubbele spoorrail,
spoorrail, hoe
hoe
smal het spoor'
spoor' ook
ook was,
was, bemoeilijkte
bemoeilijkte het gaan.
gaan.
Lichten aan
den wand,
wand, zooals
zooals in
in de
desteengang,
steengang, zagen
zagen wij
wij
aan den
hièr
vlak bij
bij den
den ingang,
ingang, waar
waareen
eencontrocontro·
hie.r niet:
niet: behalve
behalve één
één vlak
leerende:~
zoldering van
de gang
gang
leerende3wachtpost
wachtpostzat.
zat.Tegen
Tegen de
de zoldering
van de
.hingen
pijpen, één
voor luchttoevoer
luchttoevoer en éen die
die den
den kabel
kabel
hingen twee pijpen,
één voor
omvatte
waaraan kolenwagens
kolenwagens naar den
den steengang
steengang getrokken
~etrokken
omvatte waaraan
konden worden.
worden.
In
begin zagen
zagen wij
WIJ in
in het
het geheel geen kolen;
kolen; mets
ln het
het begin
niets dan
brokken
gang; hier
hier was
was de
desteenkool
steenkool
brokken grauwen
grauwen leisteen
leisteen in
in de
de gang;
al een
een par
paarjaar
jaargeleden
geledenuitgehouwen
uitgehouwen en
en de
deruimte
ruimte was
was weer
weer
1. Die
mijnlamp, ook
ook Daviaan
Davba.n genoemd,
genoemd, is
is een
eenveiliglie:dslanip
veoilighe:dslamp :egen.
~~gen het
Die mijnlamp,
gra.uwvuur
1815 door
door den
dQll Engelschma.n
Engel.sehman Davy
Da.v)"
g-ra.uwvuur(mijngasontploffing)
(mijngasontploffing)en
en werd
werd in 1815
uitgevonden
Schacht: put,
put, waardoor
waardoor men
men in
in
uitgevonden(udtspireken:
(uitspreken:deejvie).
deejvie).- —2.2. Schacht:
de lll.Îju
- 3. Controleeren
: toezicht
bouden.
iniju :uua:Ilt..
— 3. Controleeren:
tfroezicht
houden.
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Qpgevuld met waardeloos materiaAl,
materiaal, uit de steengang
steengangafkomstig.
afkomstig.
opgevuld
dwars gang, die niet
niet meer
meer door
door een
een deur
deurwas
wasgesloten,
gesloten,
Bij een
Bij
een dwarsgang,
hoorden wij
verte dof
dof geklop.
geklop. Daarop
Daarop gingen
gingen wij
wij af.
af.
hoorden.
wijin
in de
de verte
Rechts en
en links
links niets
niets dan
dan steenbrokken,
steenbrokken, nog
nog geen
geen kool,
kool,
Rechts
eerst een
een tien
tien minuten
minuten ver
ver deze
deze pijp
pijp in,
in, kwamen
kwamen wij
wij bij
bij de
de
eerst
kolen. Hier
werd de
de pijp
pijp zoo
zoo laag
laag van
van zoldering
zoldering dat
dat ook
ook ik
ik
kolen.
Hier werd
bukken moest,
moest,mijn
was al
al dubbelgevouwen.
dubbelgevouwen. Hier
Hier
bukken
.mijn kameraad
kameraad was
werd het
ook warmer
warmer en
en drukkend,
drukkend, maar
maar nog
nog niet
niet bepaald
bepaald
werd
het ook
benauwd. Eerst
bij het
het eind
eind bij
bij het
heteind,
eind,waar
waarmenschen,
menschen,
benauwd.
Eerst vlak bij
of liggend,
liggend, de
de kolen
kolen loshakten,
loshakten, was
was het
het heet
heeten
enstoffig.
stoffig'
gehurkt of
en mijn
mijn slapen
slapen begonnen
begonnen te
te kloppen;
kloppen; mijn
mijn metgezel
metgezel had
had het
het
en
te verantwoorden,
verantwoorden, hij
hij kreeg
kreeg rugpijn
rugpijn van
van het
het bukken.
bukken.
al hard te
De mannen
mannen v66r
vóór ons
ons beantwoordden
beantwoordden onzen
onzen groet
groet met
met een
een
De
brommerig « gaufl
rusten, keken
keken
brommerig
gaufl-»;»;zijzijlieten
lieteneven
even den
den hakker rusten,
ons onverschillig
onverschillig aan
en werkten
werkten dadelijk
dadelijk weer
weer hard
hard door:
door:
ons
aan en
waarschijnlijk hielden
ons voor
voor opzichters
opzichters of
ofcontroleurs.
controleurs.
waarschijnlijk
hielden zij
zij ons
Een paar
paar jongens
jongens met
met glinsterende
glinsterende oogen,
oogen, akelig
in de
de
Een
akelig wit
wit in
2'iWartbestoven gezichten,
schepten de
de losgeslagen
losgeslagen
tiwartbestoven
gezichten, gooiden
gooiden en
en schepten
brokken in
vlak bij
bij het
het eind
eind van
van de
de
brokken
in een
een wagentje,
wagentie,dat
dat tot
tot vlak
was geduwd.
geduwd.
gang was
Wij stonden
weg, het
het aanknoopen
aanknoopen van
van een
een
Wij
stonden blijkbaar
blijkbaar in
in den weg,
gelukte niet,
niet, misschien
misschien waren
waren het
hetvreemdelingen,
vreemdelingen, PoPopraatje gelukte
Hongaren, geen
geen Hollanders
Hollanders of
ofDuitschers.
Duitschers.
len, Russen
Len,
Russen of
of Hongaren,
Aan de zwarte
zwarte gezichten,
gezichten, dik van
van het
het stof
stofenenzweet,
zweet,waren
warenzeze
Aan
te determineeren2;
determineeren~; misschien
misschien ook
ook begeerden
begeerden ze
ze geen
geenconconniet te
versatie~
met anderen
anderen dan
dan lotgenooten;
lotgenooten; het
het was
was stukwerk,
stukwerk, dat
dat
versatie met
ze te verrichten
verrichten hadden
hadden en
en oponthoud
oponthoud kostte
kostte hun
hun geld,
geld, of
of
ze
althans
tijd in den
den grond,
grond, dien
dienze
zenatuurlijk
natuurlijk liever
liever boven
boven den
den
althans tijd
grond doorbrachten.
doorbrachten.
-— «« Glück aufl»
Gaufl» klonk
terug. Van
Van onzen
onzen kant
kant
klonk het terug.
aufl ««Gauf!»
was
ditmaal iets
iets meer
meer dan
dan een
een woord
woord en
en een
een klank.
klank. Wij
vVij
was het
het ditmaal
maakten rechtsomkeer, dubbelgevouwen;
dubbelgevouwen; half gaand,
gaand, half
halfkruikruipend
trokken wij
wij de
de dwarsgang
dwarsgang weer
weer uit,
uit, die
die op
op de
demeeste
meeste
pend trokken
plaatsen niet
meer dan
dan een
een meter
meter hoog
hoog was,
was, en
en diep
diep onder
onder
plaatsen
niet meer
den indruk
het treurig
treurig ambacht,
ambacht, dat
dat hier
hieruitgeoefend
uitgeoefend
.den
indruk van
van het
wordt,
wij zwijgend
zwijgend achter elkaar
elkaar voort.
voort.
wordt, kropen
kropen wij
E. Heimans.
Heimans.
Uit g«Uit
deNatuur»,
Naluur.,Wereldbiblio.,heek,
Wereldbib!io~heek, Amstardam.
Amötordam.
Uit de
1.
Gauf»:»:verk<lrt
I» (veel
het ga.
g;~ u
u goed),
goed), de
de
verkortuit
uit«Glück
a Gliickauf
aufl»
(veel geluk,
geluk, het
.1. c(Gaut'

groet
del" Duit,qche
Duitsche mijnwerkers.
Determineaen: vast-tellen
vast-tellen tot
tol \\N‘elke
elkè
groet der
mijnwerkers.- — 2.
2. Determineelen:
IIOOI't
ze behooren.
behoOOren. —
- 3.3.Conversatie:
Oonversatie: gesprek.
gesprek.
soort ze
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E. HEIMANS
E.
HEIMANS met
met J.
J. P.P.THYSSE
THYSSEschreef
schreefhij
hijboeiende
boeiende
boeken
over Natuurwetenschap.
Natuurwetenschap. «In
plas », ««In
de
boeken over
« Insloot
sloot en
en plas»,
In de
Duinen
», ««Hei
Dennen », «
«In
Bosch », enz.
enz. (bij
(bij W.
vV.
Duinen»,
Hei en
en Dennen»,
In het Bosch»,
Versluys,
alleen verscheen
verscheen «« Uit
de
Versluys, Amsterdam).
Amsterdam).Van
Van hem
hem alleen
Uit de
Natuur» (Wereldbibliotheek,
(Wereldbibliotheek, Amsterdam).
Amsterdam).
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DE
NOOD VAN
VAN SINTER
SINTER KLAAS.
DE NOOD

Daarmee
zij er,
er, de
de sneeuw;
sneeuw; twee
twee vuisten
vuisten dik
dikop
oppannen
pannen
Daarmee lag
lag zij
en
straten; en als
als 't gedaan
met sneeuwen
sneeuwen Was,
was, vielen er
er
en op straten;
gedaan met
no~
eenige vlokken
vlokken uit
uit het
hetwegschuivend
wegschuivend wolkenschofl,
wolkenschofl, en
en
nog eenige
stond
daar ineens
ineens de
de maan,
maan, boven
boven den
denbesneeuwden
besneeuwden toren,
toren,
stond daar
te blinken..
blinken. Ineens
avond en
en vol
vol heiheiIneens wierd
wierd het
het lichter
lichter in
in den avond
lige
kalmte na
na 't spel
van de
de
lige kalmte
spel van
sneeuw.
De witgekalkte
witgekalkte huizehuizesneeuw. De
kens,
gesloten blinden
blindenwaarwaarkens, met gesloten
door
licht zijpelde,
zijpelde, dat
dat
door wat
wat rood licht
een
voor een
een uitging,
uitging, wierden
wierden
een v.00r
met
licht bestreken,
bestreken,zelfs
zelfs
met zilverig licht
in
de scherpe
scherpe schaduwen
schaduwen was
was
in de
een
tinteling, een
geweef van
van
een tinteling,
een geweef
zilver.
avond wierd
wierd lichter
lichter
zilver. De
De avond
van
maneschijn en
sneeuw. De
De
van maneschijn
en sneeuw.
menschen
zagen de
de sereene2
sereene2
menschen zagen
schoonheid
oude
schoonheidniet
niet van
van het
het oude
stedeke,
onder
sneeuwen
onder
stedeke, onder sneeuw en onder
zilverig
maanlicht, want
ze sliesliezilverig maanlicht,
want ze
pen.
En
de
eenigste
poeet
die
pen. En de eenigste poeet die
in 't stedeke
er gegestedeke woonde,
woonde, en
en er
dichten
maakte, zat met
met zijn
zijn
dichten op
op maakte,
hoofd
de gordijn
gordijn zijner
zijner lange
lange
hoofd in de
haren,
met een
een lange
lange pijp
pijp
haren, en
en met
______---_J-;....J in den rnond,
mond, bij
bij kaarslicht
kaarslicht oveT
over
oude
boeken gebogen,
gebogen, die
die hanhan·
oude boeken
delden
over goden en
en godinnen
godinnen van
vanden
denOlympos3.
Olympos3.
delden over
De nachtwaker
nachtwaker op
toren zag ook
ook de
deschoonheid
schoonheid niet,
niet;
op den
den toren
.1.
WolkenBohof: (gewestelijk)
(gewestelijk) drijvende
drijvende wolken. -— 2.
2. Sereen:
Semen: (Franseh:
(Fransch :
1. Wolkensohof
sanin)
Olympos m:
m: bergketen in Griekenland;
Griekenland; op
de hooge
op de
serein) zuher.
zuiver. -— 3. Olympos
kruinen
er van
goden (VIOlgEmS
godenleer).
(volgens de Grleksohe
Grieksche godenleer).
van. woonden
woonden de goden.
krninen er
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alle vijftien
vijftien minuten
langs de
de vier
vier windgaten
windgaten drie
drie
minuten liep
liep hij
hij langs
noten
kroop dan
dan terug
terug bij
bij het
het ronkend
ronkend itoveken,
-;toveken,
noten blazen,
blazen, en
en kroop
en las voort
voort in
in zijn
zijn liedjesboeksken
liedjesboeksken ««ioo
100liedPes
liedjes voor
voor IIfrank
frank».
».
Was
bij waarvan
waarvan hij
hij de voosl
voos 1 kende,
kende, dan
dan nam
nam hij
hij een
een
Was er een bij
oude viool, krabtei2
krabte2 de
zong het
het lied
liedonder
onderzijn
zijn
de voos
voos daarop,
daarop, en zong
witte
soldaat geweest,
geweest, dat
dat het
het door
door het
het
witte knevels,
knevels, want
want hij
hij was
was soldaat
duister
Daarna een
slok gegeduister geraamte
geraamte van
van den
den toren
toren galmde.
galmde. Daarna
een slok
never,
dan weer
weer een
een ander
ander lied.
lied.
never, en
en dan
Trientje De
Blieck, ook
ook een
een die
die nog
nog niet
niet slapen
slapen was,
was, zag
zag
De Blieck,
ook
schoonheid van den
den avond
avond niet,
niet, omdat
omdat haar
haar hart
hart vol
vol
ook de schoonheid
kommer
zonder kommer
kommer zou
z'het ook
ook niet
niet gezien
gezien
kommer was.
was. Nu,
Nu, zonder
zou z'het
hebben,
zou ze slapen,
slapen, of
of kousen
kousen stoppen,
stoppen, of
of rekenen
rekenen
hebben, want
want dan
dan zou
hoe
den bakker
bakker kon
kon betalen.
betalen. Trientje
Trientje De
De Blieck
Blieck was
was vol
vol
hoe ze den
kommer,
haar winkeltje
winkeltje van
van Sintcr-Klaasgoed
Sintu-Klaasgoed wel
wel
kommer, omdat
omdat heel
heel haar
was
uitverkocht, behalve
groote chocolade
chocolade schip.
schip. 't Was
was uitverkocht,
behalve het groote
'n halven meter
hier en
en daar
daar met
metzilver
zilverpapier
papierbeplakt,
beplakt,
meter groot, hier
met
suiker, en smoor
smoor uit
uit de
deschouwpijpen,
schouwpijpen, die
die
met ladderkens
ladderkens van
van suiker,
smoor
wat. Heel
Heel het
het stuk,
stuk,een
eenprachtstuk,
prachtstuk, kostte
kosttezooveel
zooveel
smoor was
was wat.
als
al 't kleingoed
van brooden
brooden tikkenhanen3,
tikkenhanen 3, rood
rood suikeren
suikeren
kleingoed van
als al
venten,
steenchocolade bijeenl
dit stuk,
stuk,
venten, mestellen
mestellen en
en steenchocolade
bijeenl En
En als dit
dit
schip niet
niet verkocht
verkocht wierd,
wierd, lag
lag heel
heel haar
haar winst
winst in.
in 't slijk,
dit schip
en verloor
op den
den koop
koop toe.
toe. Waarom
Waarom moest
moest ze
ze dat
dat
verloor ze
ze nog
nog geld op
ook
Zoo'n prachtstuk
prachtstuk voor
voor zoo'n
zoo'n arm
arm winkeltje.
winkeltje. Zoo
Zoo
ook koopenl Zoo'n
leven, men
men isisniet
nietaltijd
altijdverantwoordelijk
verantwoordelijk voor
voor wat
wat men
men
is het leven,
doet
koopt.. ....
doet of... koopt
En
dan was
was er
er nog
nog een
eenvierde
vierde wezen
wezen in
in 't'tstedeke,
stedeke, dat
dat
En dan
niet
sliep, en
en toch
toch ook
ookdedeschoonheid
schoonheidvan
vanden
denwinternacht
winternacht
niet sliep,
Het was
wasleIe en
en klein
klein kindeken,
kindeken, dat
dat Ceciliaatje
Ceciliaatje heette,
heette,
niet
niet zag. Het
en een
een zijig
zijïg blond
blond krullekoppeken
krullekoppeken had,
had, maar
maar 't was
was zoodanig
arm
een hemdeken
hemdeken aan
aan had
hadwaaraan
waaraan een
eenmouw
mouwontontarm dat
dat het een
brak,
waarvan· de
op de
de
brak, en
en waarvande zoom
zoom uitgetand
uitgetand was,
was, en heelemaal op
ijskegelf.
aan de
de pannen
pannen hongeni.
hongen4 •
ijskegels geleek die aan
Dat
kindeken had
had hooren
hooren zeggen
zeggen dat
dat Sinter-Klaas
Sinter-Klaas de
de leklekDat kindeken
kernijen
schouw wierp,
wierp, en
ennu
nuzat
zathet,
het,terwijl
terwijlzijn
zijn ouders
ouders
kemijen door de schouw
den schouwmantel
schouwmantel te
te wachten
wachten tot
totSinter-Klaas
Sinter-Klaas het
het
sliepen,
sliepen, in den
groote chocolade
Blieck zou
zou laten
laten vallen.
vallen.
chocolade schip
schip van Trientje De Blieck
Het was er
er rotszeker
rotszeker van
van dat
dat dit
dit schip
schipbij
bijhaar
haarzou
zou gebracht
gebracht
worden,
vreezende dat
in zijn
zijn val
val
worden, z'had
z'had het
het gedroomd
gedroomd en
en vreezende
dat het in
zou
breken, hield z'heur
z'heur hoofdkussen.
hoofdkussen op
heur armen,
armen, opdat
opdat
zou breken,
op heur
1. Voos:
Voos: (gewest)
zangwijs. —
- 2.
2. Krabte:
Krabte: (gewest)
(gewest)krabde.
krabde. —
- 3.3.TikkenhaTikken.h&(gewest) zangwijs.
(gewest):
ba.nen. —
- 4.
4. ilongen:
Rongen: (gewest)
(gewest)hingen.
hingen.
(gewest): kippen
kippen en
en hanen.
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daar het
het schip
schip zou
zou op
op n9derkomen.
nçderkomen. Het
Het kindeke
kindeke had
had orood
orood en
en
hooi
den holleblok
holleblok gelegd
gelegd voor
voor 't ezeltje
Sinter-Klaas,
ezeltje van Sinter-Klaas,
hooi in den
~n
geduldig, och
och zoo
zoo geduldig,
geduldig, op
op zijn
zijn knietjes
knietjes naar de
de
zat geduldig,
en 't zat
nederdaling
schip te
tewachten.
wachten.
nederdaling van
van het schip
En alzoo
alzoo zag het
het ook
ook niets
nietsvan
vande
dedichterlijke,
dichterlijke,edele
edeleschoonschoonheid
van den
den winternacht.
winternacht.
heid van
En terwijl
terwijl de vier
vier menschen
menschen in
in 't stedeke,
dichter, de
de
stedeke, de
de dichter,
torenwachter,
Blieck, en Ceciliaatje,
Ceciliaatje, elk met
met hun
hun
torenwachter, Trientje
Trientje De
De Blieck,
vreugde,
waren, en niets
niets
vreugde, bekommernisse
bekommernisseof
of verlangen
verlangen bezig
bezig waren,
zagen
den tooverachtigen
tooverachtigen nacht,
nacht, ging
ging de
de maan
maanopen,
open,lijk
lijk
zagen van
van den
een
ronde oven
oven met
met zilveren
zilveren deksel
deksel die
opengaat; en
en viel
viel er
er
een ronde
die opengaat;
van uit de maanholte
maanholte een
een hemelschen
hemelschen glans
glans waarvan
waarvan de
deschoonschoonheid
de luister
luister met
met geen
geenpennen
pennentetebeschrijven
beschrijvenzijn.
zijn. Voor
Voor
heid en de
één
enkel oogenblik
oogenblik viel
viel het
het echt
echt licht
licht van
van den
denhemel
hemel eens
eens
&n enkel
op
wereld. Dat was
was om
om Sinter-Klaas
Sinter-Klaas door te
te laten,
laten, die
die van
van
op de wereld.
uit den
den hemel
hemel op
op de
deaarde
aardekwam,
kwam,gezeten
gezetenop
opzijn
zijnwit
wit beladen
beladen
ezeltje,
gevolgd van
Zwarten Piet,
Piet, den
den knecht
knecht van
van SinterSinterezeltje, en
en gevolgd
van Zwarten
Klaas.
Eens Sinter-Klaas
Sinter-Klaas buiten
maanholte, ging
ging het
het dekdekKlaas. Eens
buiten de maanholte,
sel
weer toe,
toe, v66r
vóór het
het maangelaat,
maangelaat, en
en was
was 't gewone
manesel weer
gewone maneschijn.
s chijn .
En hoe
hoe kwamen
kwamen ze
ze op
op de
dewereld?
wereld? Heel
Heeleenvoudig;
eenvoudig;het
hetezelezeltje, och,
och, 't deed
het alalzooveel
zooveel j'aren,
j'aren, zette
zette zich
zich op
op een
eenmanemane·
deed het
liet zich
zich maar
maarstijf
stijf naar
naarbeneden
beneden
straal, zette zijn
zijn pooten stijf, en liet
glijden,
een schuine
schuine ijsbaan,
ijsbaan, en
endedeslimme.
slimme.Zwarte
Zwarte
glijden, als
als van een
Piet greep den
den staart
staartvan
vanhet
hetezeltje,
ezeltje,enenliet
lietzich
zichgezellig
gezelligmeemee·
trekken.
Zoo kwamen ze in 't stedeke.
stedeke. In 't rondeke van de besneeuwde
groote
markt. Eenige dagen
dagen te
te voren
voren was
was Zwarte
Zwarte Piet
Pietininbur'burgroote markt.
1, ;n
gerskostuum,
alle winkeltjes
winkèltjes gaan
gaanopkoopen,
opKoopep.,
gerskostuum, incognito
incognito',
in alle
was
bij Trientje
Trientje De
De Blieck
Blieck geweest,
geweest, had
had er
er wat
watgekocht,
gekocht,
was ook
ook bij
en was
was met
met de
de lekkemijen
lekkernijen terug
terug een
eenmanestraal
manestraaiopgeklauterd,
opgeklauterd,
den
hemel. ingegaan.
ingegaan. Sinter-Klaas
Sinter-Klaas droeg
de manden,
manden, die
die
den hernel
droeg in
in de
bezijds
ezeltje hongen,
'zoetigheden, maar
was erer .
bezijds het
het ezeltje
hongen, de 'zoetigheden,
maar daar was
nog lekkernij
lekkernij bijgekomen,
bijgekomen, degene,
zwarte Piet,
Piet, onder
ondertoetoedegene, die zwarte
zicht
van Sinter-Klaas
Sinter-Klaas in
de suikerbakkerij
suikerbakkerij van
van den
den hemel
hemel
zicht van
in de
gebakken had.
had.
Dat
moest nu
nu uitgedeeld
uitgedeeld worden.
worden. Sinter-Klaas
Sinter-Klaas reed
reed door
door
Dat moest
de straten,
straten, en in
in elk
elk huis,
huis, waar
waar een
een kind
kindwoonde,
woonde, gaf
gaf hij
hij naar
naar
gelang
de braafheid
braafheid van
van dit
dit kind,
kind,lekkernijen
lekkernijen en
enspeelgoed
speelgoed
gelang de
aan Zwarten
Zwarten Piet, die
die ze
ze met
met een
een kattenrapte,
kattenrapte, klimmend
klimmend 'wigs
langs
L
Inoognioo (Italia2,nsch)
(ltalia.ansch):: onbekend.
onbelrend.
1. Inoognito
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regenwaterbuis en dakgoot,
dakgoot. kruivelend
krui"clend over
()U:J" de
de pannen naar
l1:nr
regenwaterbuis
aldp. schouw
schouw bracht,
bracht, waar
waar hij
hij ze
zevoorzichtig
voorzichtig naar binnen het
i iel \\alde
Jen, het zwarte
zwarte schouwgat door,
door, recht
rtx:ht in
in een
een bord of
of ten
t'en.
ien,

van de
de broze
broze smakelijkheden
smakelijkheden te
te kwetsen
kwetsen
holleblok,
holleblok, zonder
zonder iets
iets van
of
te schrammen.
schrammen. Zwarte
pak van
van weg,
weg. en
en
of te
ZwartePiet
Piet had
had er
er de
de pak
Sinter-Klaas
van lijk van een
een_ zijner oogen.
Sinter-Klaas hield
hield er
er van
En
ze deden
deden heel
heel het
hetstedeken,
stedeken,wierpen
wierpen overal
overal wat
wat door
door
En ze
dl'
roeden voor
voor echte
echte deugnieten.
deugnieten.
paar roeden
do schouw, zelf.s
zelfs een paar
- « Weeral tot 't naaste jaar
I » zei Zwarte Piet,
Piet, de ledige
jaark
manden
hij stak een.
een pijpken op.
op, en liet een zucht van
manden ziende, hij
blijdschap om
gedaan werk.
werk.
om gedaan
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-— «Wat
zegt ge?»
ge?» vroeg
vroeg Sinter-Klaas
Sinter-Klaas ongerust.
ongerust. « Is
er
«Wat zegt
Is er
niets
meer in?
in? En
En Ceciliaatje
Ceciliaatje dan?
dan? 't't Braaf
Ceciliaatje, sst!»
Braaf Ceciliaatje,
niets meer
het huis
huis van
valn Ceciliaatje
Ceciliaatje
Sinter-Klaas
Sinter-Klaaszag
zag mooeen
medeen dat
dat z'aan
z'aan het
den vinger
vinger op
op den
den mond,
mond, vermanend
vermanend stiller
stiller te
te
stonden,
stonden, lei
lei den
spreken.
Ceciliaatje had
had die
die warme,
warme, brommende
brommende stem
stem
spreken. Doch
Doch Ceciliaatje
gehoord,
onder den
den gouden
gouden krullebol,
krullebol, sloop
sloop
gehoord, trok
trok groote
groote oogen onder
naar 't venster,
gordijntje weg, en
en zag
zag daar
daar SinterSintervenster, schoof
schoof het gordijntje
bleef met
met zijn
zijn mond
mond van
van verbazing
verbazing
Klaas,
Klaas, den
den. echte!
echte! Het
Het kind bleef
open
terwijl het
het maar
maar niet
niet bekomen
bekomen kon,
kon, van
van dien
dien
open zitten.
zitten. En
En terwijl
gouden
van de
de bonte
bonte
gouden bisschopsmantel,
bisschopsmantel,die
die blonk
blonk lijk
lijk een
een hof,
hof, van
edelgesteenten,
pracht van
van dien
dien mijter,
mijter, waarop
waarop een
een
edelgesteenten,van
van de
de pracht
diamanten
nacht sneed;
sneed; wan
wan
diamanten kruis,
kruis,als
als met
met messen
messen licht
licht in den nacht
weelde
kromstaf. die den
den vorm
vorm en
en beteekenis
beteekenis had
had van
van
weelde van
van den kromstaf,
een
halsgebogen pelikaan,
pelikaan, die
bloed uit
uit zijn
zijn hart
hart pikt
pikt voor
voor
een halsgebogen
die het bloed
de
jongskens; terwijl
terwijl zij
zij de fijne
fijne kant
kant bezag
bezag die
dierwaasdel
'waas del over
over
de jongskens;
den
purperen zijden
had met
met
den purperen
zijden rok,
rok, medelijden
medelijdenen
en genoegen
genoegen had
het
witte, goede
goede ezeltje
ezeltje te zien,
zien, en
en om
om de
degrimassen
grimassen van
van den
den
het witte,
plezanten, Zwarten
moest glimlachen,
glimlachen, hoorde
hoorde zij
zij SinterSinterplezanten,
Zwarten Piet
Piet moest
Klaas met Zwarten
samenspraak.
Klaas
Zwarten Piet
Piet in
insamenspraak.
- «« Is
er niets
niets meer
meer in
in de
demanden,
manden, Piet?»»
Piet?»»
Is er
-— « Neen,
N een, heilige
meester, zoo
weinig als
In mijn
mijn geld
geld
heilige meester,
zoo weinig
als in
beugel! »
beugel!»
—
- «Zoek
« Zoek eens
goed, Piet.»
Piet.»
eens goed,
—
-- « Ja, heilige
heilige meester,
meester, ik
zoek beter
beter dan
dan goed,
goed, maar
maar er
er
ik zoek
komt
komt niets
niets voor
voor de
de pinnen21»
pinnen2 !»
krollekensspijtig over
overzijn
zijn sneeuwwitten
sneeuwwit tenkrollekensSinter-Klaas streelde spijtig
baard, en
peinzend zijn
zijn hand
hand op
op zijn
zijn voorhoofd,
voorhoofd, waarwaarbaa.rd,
en bracht
bracht peinzend
nevens witte
witte haren
haren opwolden.
opwolden.
nevens
—
Och,» zei
Zwarte Piet,
daar isis nu
nu toch
toch niets
niets aan
aan te
te
- Och,»
zei Zwarte
Piet, ««daar
doen, heilige
heilige meester.
meester. Schrijf
Schrijf aan
aan Ceciliaatje
Ceciliaatje dat
dat zij
zij toekotoekodoen,
mend jaar
jaar eens zooveel,
zo 0 veel, drie keeren zooveel
zooveel zal
zal krijgen!»
krijgen!»
-1 Zwarte
-- Nooit
« Nooit!
Zwarte Piet!
die in
in den
den hemel
hemel woon.
woon omdat
Piet! Ik
Ik die
drie kinderen,
kinderen, die al
al kapot
kapot gesneden
gesneden en in
in den
den pekel
pekel lagen
lagen
ik drie
terug het
het leven
leven heb
heb gegeven
gegeven en aan.
aan hunne
hunne moeder,
moeder, zou
zou dit
dit
klein Ceciliaatje,
Ceciliaatje, 't braafste
braafste kind
kind van
van de
de wereld,
wereld, op
op haar
haar
duimpje laten
laten zuigen,
zuigen, en
en een slecht
slecht gedacht
gedacht geven van
van mij?
mij?
duimpje
N ooit, Piet!
Piet! Nooit!»
Nooit!»
Nooit,
smoorde, en
en zei
zeiplots:
plots:« Maar,
« Maar. heilige meester,
meester, luister
luister
Piet smoorde,
nu eens.
eens. Er
Er isis geen
geentijd
tijd meer om
om nog
nog eens
eens naar
naar den
den hemel
hemel
nu
Wa.zen:
hangen als
als een
een waas,
waas, als een
een sluier.
,luier. —
- 2. Voor de
depinn.en.
pinnen
1. Wazen
: hangen
komen: : te
te voorschijn
YOOr"cllijn kornen.
komen.
komen
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terug
gaan, ge weet
weet Sinte-Pieter houdt
hemel voor
voor geen
houdt den hemel
terug te
te gaan,
duivenkijker; daarbij,
koud, daar
daar is toch
toch niets
niets meer
ineer
daarbij, de
de oven
oven is
is koud,
te
maken, er
is geen
geen suiker
suiker meer.
meer. En
En hier
hier in
in de
de stad
stad gaan
te maken,
er is
zoeken
boter aan
aan de
de galg,
galg, elkendeen
zoozoeken is
is boter
slaapt. En 't is zooelkendeenl1 slaapt.
wel voor u als
voor mij
verboden, imenschen
Imenschen in
hunne rust
rust
in hunne
als voor
mij verboden,
te wekken,
wekken, en daarbij
daarbij ook
ook alles
alles isis uitverkocht...
uitverkocht... en
en w'hebben
geen
geld ook
ook al
al niet!!»
geen geld
niet!! »
uit
Sinter-Klaas
Sinter-Klaas stond
stond te peizen, hij streelde zIjn
zijn baard
baard en
en uit
Zijn
dikke tranen. Wat
gedaan!
ztijn goede oogen welden
welden dikke
\Vat gedaan!
Ik
fk moet u niet zeggen hoe Ceciliaatje stilaan verdriet kreeg bij
van het
het schoone schip ontroofd.
al
woorden. Ze
Ze zag
zag zich
zich van
al die woorden.
En plots
plots schoot er
er iets
iets in
in haar
haar gedacht.
gedacht. Ze
Zedeed
deedde
dedeur
deuropen,
open,
en
stond in haar
haar stuk
stuk hemdje
hemdje op
op 'den
dorpel. Hoe verschoten
en stond
Iden dorpel.
Sinter-Klaas
niet! Doch
Doch Ceciliaatje
maajkte
Sinter-Klaasen
en Zwarte
Zwarte Piet
Piet niet!
Ceciliaatje maakte
zijn bloote
voet.ies in
de
ee;rbiedig
een kruisken, trapte
in de
bloote voeties
eerbiedig een
trapte met zijn
sneeuwen
tot den
denHeiligen
HeiligenKindervriend.
Kindervriend.
sneeuw en ging tot
« Dag,
-— «
Mijnheer den
den Sinter-Klaas,»
Sinter-Klaas,» stamelde
stamelde het
het kind.
kind.
Dag, Mijnheer
«Alles
niet uitverkocht... Bij Trientje De Blieck staat
« Alles is
staat er
is niet
nog een
een groot
groot chocoladen schip
... Toen ze de blaveturen
blaveturen22 voor
schip...
het
venster hong,
nog, ik
ik heb
heb het
het gezien!»
het venster
hong, stond
stond het
het er
er nog,
Van
zijn alteratie'~
Van zijn
alteratie-3 bekomen, riep Sinter-Klaas verheugd:
«Ziet
g'het wel,
alles is
is niet
niet uitverkocht!... naar Trientje
« Ziet g'het
wel, alles
De Blieck! Maar
ach!»» -- en zijn
zijn stem bibberde
bibberde van
van tranen
tranen -—
Maar ach!
« wc
«
niemand wekken!
wekken!»»
we mogen niemand
--niet, Sinter-Klaas?»
kind.
- « Ik
lk ook niet,
Sinter-Klaas?» vroeg het kind.
« Bravo
- «
1» riep
riep de
de Heilige,
Heilige, «« we zijn
zijn 'gered!
Ct:óliaatje
Bravo!»
igered! Ceciliaatje
maak haar wakker! Vooruit naar Trientje De Blieck
Blieck!I Wijs
Wijs ons
den
weg, lief
lief kind.
kind. Ik
Ikweet
weetalleen
alleenwaar
waarkinderen
kinderenwonen,
wonen, en
en
den weg,
Zwarte
niet meer
meer met
met al
al die
die
Zwarte Piet,
Piet, mijn
mijn knecht,
knecht,kent
kent de
de stad
stad niet
sneeuw.
Hij klimt
klimt maar...
maar ... »»
sneeuw. Hij
-— « Ik
weet den
den weg
weg niet
niet met
met al
al die
sneeuw» zei
zei het
het
lk ook
ook weet
die sneeuw»
kind
begin van
van verdriet.
verdriet.
kind met
met een begin
- «
\Veet ge
wat?» vroeg
vroeg de
dezwarte
zwarte knecht,
knecht, ««laat
laat ons
«Weet
ge wat?»
aan elke blavetuur
blavetuur gaan
loeren of
of er.
·geen chocoladegoed
chocoladegoed
er..geen
gaan loeren
achter de vensters
vensters staat?
staat?»»
-Sinter-Klaas. En Sinter-Klaas aan
rechter
- « Goed»
Goed» zei Sinter-Klaas.
aan den rechter
kant
Zwarte Piet
Piet aan
aan den
den linkschen, gingen
huis voor
voor huis
huis
kant en Zwarte
gingen huis
aan
spleetjes van
van de
de blaveturen zien .of het
geen winkel
winkel
aan de spleetjes
het geen
1.
EIkendeen : elk
entle een:
een: elk!'eu.-(gewe't): venstarluik.
vensterluik.
elkren. — 2. Bla\'etuur
Blavetuur (gewest):
1. Elkendeen:
elk ende
-— 3.
H. Alteratie:
Altera tie: ontroering.
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Was,
waarin een
een chocoladen
chocoladen schip
schip stoncl.
stom!. En
En 't kindeken ginggingwas, waarin
op
zijn bloote
bloote voetjei
voetje; in
in 't midden
besneeuwde straat en
en
op zijn
midden der
der besneeuwde
leidde
het zachte
zachte ezeltje.
ezeltje.
leidde het
Na zoo
zoo drie,
drie. vier straten
straten gedaan
gedaan tetehebben,
hebben,zei
zeiSinter-Klaas
Sinter· Klaas
mistroostig:
nooit. God
God weet
weet zijn
zijn wij
wij er
mistroostig: ««Zoo
Zoovinden
vinden wij
wijhaar
haar nooit,

Jan Steen.
Steen. -— SINT NIKLAASFEEST.

al niet
niet voorbij
I» Ze
met drieën
drieën verdrietig
verdrietig staan.
staan. SinterSinterZe bleven met
voorbij!»
zijn vingeren
vingeren afgebeten
afgebeten
Klaa!),
Klaas, de groote kindervriend,
kindervriend, zou
zou zijn
hebben om
het brave
brave Ceciliaatje te voldoen.
voldoen. En
En met
met drieën
drieën
om het
tegelijk wierd hun
blik getrokken
getrokken naar
naar een
een verlicht
verlicht venster.
venster.
hun blik
Ol'
neergelaten store
store zagen
zagen ze de
de schaduw
schaduw van
van een
een mager,
mager,
Op de neergelaten
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langharig
boeksken in
de hand,
hand, groote
groote
langharig mensch,
mensch,die
die met
met een
een boeksken
in de
gebaren
zijn mond
open en toe.
toe. «« Die kan
kan ons
ons
gebaren maakte,
maakte, en
en zijn
mond ging open.
redden,
slaapt niet
niet I1»» zei
Sinter-Klaas. En zonder
zonder meer
meer
redden, die
die slaapt
zei Sinter-Klaas.
maakte
kleine sneeuwballekens,
sneeuwballekens, die
hij naar
naar dit
dit venster
venster
maakte Piet
Piet kleine
die hij
omhoog
schaduw viel
viel stil,
stil, 't venster
open, en
en
omhoog tikte.
tikte. De schaduw
venster ging
ging open,
de
van den
den dichter,
dichter, die
dieverzen
verzenivan
'van Goden
Goden en
enGodinGodinde gedaante van
Olympos opzei,
opzei, kwam
kwam in
in den
den maneschijn
maneschijn te
te voorschijn,
voorschijn,
uit
uit den Olympos
en vroeg.
vroeg van
Welke MuzelMuze! komt mij
mij heldenzangen
van daarboven:
daarboven: ««Welke
dicteeren
?»
dicteeren?»
-- « Wij
moeten Trientje
Trientje I)c
Blieck hebben!
hebben!»» riep
riep SinterSinterDe Blieck
Wij moeten
Klaas,
hij vertelde
vertelde zijn
zijn nood.
nood.
Klaas, en
en hij
-— o« Zijt gij
dan tle
echte Sinter-Klaas?»
Sinter-Klaas?» vroe.g
vroez de
de dichter..
dichter.
gij dan
de echte
-- «
ik 1» En
En daarmee
daarmee kwam
kwam de
de dichter
dichter naar beneden,
« Dat ben ik!»
pitste:!
dialect:! uit zijn
zijn taal,
taal, maakte
maakte reverenties4,
pitste2 al het
het dialect3
reverenties4, sprak
5, Beatrijs6,
van Dante
Beatrijs6, VondeF,
MiIton8 en anderen,
anderen, die
hij
die hij
Dante5,
Vonderi, Milton8
in den.
den hemel meende.
meende. Ze
kwamen bij
bij Trientje De
De Blieck,
Blieck, en
Ze kwamen
't
de dichter
dichter rammelden
rammelden aan de
de deur,
deur, tot
't kind
kind en de
tot het menschken aan het
het venster
venster kwam
kwam zien.
zien.
« We
_. «
komen om het
het groote
groote chocoladen
chocoladen schip!»
schip!}) zei
zei SinSinWe komen
verders uitleggen,
uitleggen, want
want ze
ze was
was
tier-Klaas,
tler-Klaas,hijhijkon
kon haar
haar niets
niets verders
al
en op
op nen
nen een,
een,twee,
twee, drie,
drie, was
wasze
zebeneden
beneden en
enopende
opende
al weg, en
in
heur slaapkleeren
slaapkleeren de
bellende deur.
stak de
de lamp
lamp aan,
aan,
in heur
de bellende
deur. Ze
Ze stak
en
direkt achter
achter heuren
heuren toog.
Ze dacht
dacht dat
dat het
het de
de bisbisen ging direkt
toog. Ze
schop
Mechelen was.
was.
schop van Mechelen
-— ««Mijnheer
Mijnheer den
Bisschop,» zei
zei ze,
ze, «« hier
hier is het
het schip,
schip, en
en
den Bisschop,»
't is vijfentwintig
vijfentwintig frank.})
er vijf
vijf op.
op.
frank.» Ze won er
Doch nu kwam
kwa~ de
de knal!
knal! Sinter-Klaas
Si!lter-Klaas had
had geen
,geengeld.
geld.Zwarte
Zwarte
Piet
had geen geld!
geld! ook
ook heCkind
het .kind niet,
niet, 't had
maar een
een hemhemPiet had
hard maar
deken
de dichter,
dichter, och
och arme,
arme, knauwde
knauwde op
op zijn
zijn lang
lang
deken aan;
aan; en de
hoofdhaar
honger, en
en stond
stond vier
vierweken
wekenhuishuur
huishuur
hoofdhaar van
van den
den honger,
ten achter.
achter.
Ze
bezagen elkander.
de liefde
liefde Gods!»
Gods!})zei
zeiSinterSinterLe bezagen
elkander. ««'t't Is
Is om de
Klaas,
graag had
had hij
hij zijn
zijn mijter
mijter gegeven,
gegeven, maar
maar 't was
hem
was hem
Klaas, graag
allemaal
hemel geleend,
geleend, en
en dit
ditwas
washeiligschennis_
heiligschennis_
allemaal door
door den
den hemel
Trientje De Blieck
Blieck verroerde
verroerde niet
niet en
en bezag
bezag hem
hemsomber.
somber.

1. Muze:
v.: za.nggodin.
Pit,sen (gewest): nijpen,
- 3.
3. Dialect 0'.:
Muze: v.:
nijpen. —
o.:
zanggodin. -— 2.
2. Pitsen
gewesttaaL
4. Reverentie:
Heverenti-e: buiging.
buiging. —
- 5.
5. DanLe:
de groo-t~(e
dichter van
grootste (lichter
geweAtaal. -— 4.
Dante: de
Italië,
1265-1321. - —6.Beatrijs:
:Bea.trijs: per!!00ll
door Dante
Vondel :.
Italië, 1265-1321.
Dan.te bezongen.
bezongen. -— 7. Vondel:
persoon door
groot Nederlandsch dichter
uil de 17e
eeuw, ssclu,eef
schreef een
aantal lreurspelen.
dichter uit
17e eeuw,
een aantal
treurspelen.
en
8. Milton
dichter,1743
lÎ~(;euw_.
{!euw_
em andere gedichten. -- 8.
befroeind Engelsch dichter,
Milton:: boroemd
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Trientje verroerde
vermercle niet,
ging denken,
denken, nu
nu ze
ze geen
geen
Doch Trientje
niet, ze
ze ging
bij zich
zich hadden,
hadden, dat
dat het
het dieven
dieven waren;
waren; had
had ze
ze zelf
zelf van
van
geld bij
den dichter
dat hij
hij nog
nog alaleens
eensdronk?
dronk?
,den
dichter niet
niet hooren
hooren zeggen
zeggen dat
deur uit!»
uit I» kreet
kreet ze
ze ineens,
ineens, «mijn
« mijn deur
deur uit!
uit! Sint
Sint
--- « Mijn deur
Antonius en
en Sint
Sint Niklaas
Niklaas sta
sta mij
mij bij!»
bij I»
.
Antonius
gingen ze
ze buiten,
buiten, peinzend.
peinzend. De
De eene
eene zuchtte
zuchtte
Mismoedjgd gingen
Mismoedigd
den anderen
de stilte
stilte klonk
klonk het
het« «slaap
slaap gerust!»
gerust!» van
van
den.
anderenna.
na. In
In de
den toren.
toren.
op den
—
- «Nog
« Nog eene
eenedie
dieniet
nietslaapt!
slaapt»I»riep
rieptriomphantelijk
triomphantelijkSinterSintermooeen stak
stak Zwarte
Zwarte Piet
Piet zijn
zijn voet
voet tusschen
tusschende
dedeur,
deur,
Klaas, en medeen
Klaas,
die Trientje
Trientje boos
boos meende
meende toe te
te slagen.
slagen.
die
---- «Houd
« Houd gij
gij het
het mensch
mensch wakker,»
wakker,» zei
zei Zwarte
Zwarte Piet,
Piet, «ik
« ik
seffens terug!
terug!»
ben seffens
»
wijl de
de anderen
anderen weer
weer binnen
binnen gingen,
gingen, sprong
sprongZwarte
Zwarte Piet
Piet
En wijl
eenpi.j1
pijl over
over de
de straten,
straten,hield
stil
op het
het ezeltje,
ezeltje, vloog
vloog lijk
lijk een
op
hield stil
aan den
den toren,
toren, klom
klom langs
langs tinnel,
tinne1,lei,
lei,sieraad,
sieraad,heiligenbeelld
heiligenbeelp
aan
den toren
toren op
op tot
tot bij
bij den
dennachtwaker,
nachtwaker, die
diejuist
juistviool.
vioolspeelde.
speelde.
den
Die viel
viel wel
wel van
van zijn
zijn stoel,
stoel, maar
maar Zwarte
Zwarte Piet
Piet zei
zei hem
hem alles.
alles.
Die
« Eerst zien
zien en
dan gelooven»
gelooven» zei
zei de
de vent.
vent. En
Enwaarlijk
waarlijk! Piet
Piet
en dan
kreeg hem
hem mee
mee naar
naar beneden,
beneden, samen
samen op
op het
hetezeltje
ezeltjesnorden
snorden
kreeg
zij de
straten door!
door! En
En de
denachtwaker
nachtwaker verschoot,
verschoot, doch
doch ging
ging
zij
de straten
niet in
in zijn
zijn zak.
zak. Toen
Toen viel
vielSinter-Klaas
Sinter-Klaas waarlijk
waarlijk op
op de
deknieën
knieën
niet
en
smeekte van
2 5 frank
frank te
geven en
en dat
dat hij
hij dan
dan alle
alle
en smeekte
van toch
toch 25
te geven
geluk
van
de
wereld
zou
hebben!
geluk van de wereld zou hebben!
De vent
vent was
was geroerd
geroerd en
en zei
zeitot
tothet
hethartsteenen
hartsteenenTrientje:
Trientje:
De
«Ik
niet of die
die mannen
mannen liegen,
liegen, ik
ik ken
ken ze
ze niet...
niet... maar
maar
« Ik weet
weet niet
'k geloof
geloof ze
ze toch.
toch. 't't Mag
Mag mij
maar 25.frank
25· frank kosten.
kosten. Trientje
Trientje
mij maar
geef hem
hem 't schip!
Morgen betaal
u!...»
schip! Morgen
betaal ik
ik u!...
Trientje had
alle
vertrouwen
in
den
torenwachter, een
een man
man
had alle vertrouwen in den torenwachter,
uit
haar
geburen,
en
Sinter-Klaas
kreeg
het
schip.
uit haar geburen, en Sinter-Klaas kreeg het schip.
maar rap
rap naar
naar huis
huisslaspen,
slalpen, zei
zei»Sinter-Klaas,
»Sinter-Klaas,
— «« Ga nu
nu maar
«
we
brengen
seffens
het
schip!»
«we brengen seffens het schip!»
Het
kind ging
ging naar
naar huis,
huis, maar
maar 't sliep
niet, en
en zat
onder
zat onder
sliep niet,
Het kind
den
schoorsteenmantel
met
het
kussen
op
zijn
arm
naar
dé
den schoorsteenmantel met het kussen op zijn arm naar de'
nederdaling
van
het
schip
te
wachten.
De
maan
scheen
juist
nederdaling van het schip wachten. De maan scheen juist
in het armoedig
armoedig vertrek.
vertrek. Hei, wat
wat zag
zag het
het kind
kindineens!
ineens! Ginder
Ginder
op
manestraaI schoof het
het ezeltje
ezeltje omhoog,
omhoog, met
metop
opzijn.
zijn rug
rug
op een manestraal
Si;:nter-Klaas,
zich meeslepen
meeslepen met
met den
den
Sinter-Klaas,enen Zwarte
ZwartePiet
Piet liet
liet zich
staart
ezel.tje vast te houden.
maan .ging
open, een
een
houden. De
De maan
ging open,
staart van 't't ezeltje
zacht,
groot licht
licht viel
viel ininregenbogenkleuren
regenbogenkleuren over
over de
de bebezacht, groot
-0

1.

74

Tirme;

getand
muurwork.
getand inutirwork.

-— «
Doe het
het ter
ter wille
wille van
van den
den hemel» zei Zwarte Piet.
«Doe
Toekomend iaar zal
heel uwen
uwen winkel
winkelopkoopen.
zal ik heel
opkoopen.»»
« Doe het
- «
het uit
uit louter
louter poëzie» zei
zei de dichter theatraal.
Sintei-Klaas groette
sneeuwde wereld, Sinter-Klaas
naar de
de aarde,
aarde, trad
trad
groette naar
binnen
weer was
was het
het gewone
gewone nacht.
nacht.
binnen en
en weer

--

F

l'

Ceciliaatje meende
gaan weenen. Zwarte
Zwarte Piet
de goede
goede
meende te gaan
Piet of de
Heilig(,
het s chip
niet gebracht! 't Lag
niet op
op het
het
chip niet
Heiligo hadden
hadden het
Lag niet
kussen.
Maar ziel
Wat geluk,
geluk, het
het schip
schip stond
stond dààr,
de
zie! Wat
dáltr, daar
daar in
in de
koude assche, ,zonder
berst, glanzend
glanzend van
van zilver en
zonder kneus of berst,
en witten
witten wat smorend
uit zijn
zijn twee
twee schouwpijpenl
kon
smorend uit
schouwpijpen! Hoe
Hoe kon
het
zijn? Hoe
was dat
dat gebeurd?...
gebeurd? .. Dat
Dat weet
weet niemand,
niemand, dat
dat isis
het zijn?
Hoe was
de kundigheid
kundigheid en 't vernuft
Zwarte Piet
dat leert
leert hij
hij
vernuft van
van Zwarte
Piet en dat
aan
niemand voort.
voort.
aan niemand
Timmermans.
Felix Timmermans.
l:i'
c Willterboekvan
,"a.ude de
Wereklbibliotheek.,
1922-1923.
Lit. Winterboek
Wereldbibliotheek
», 1922-1923.
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FELIX
FELIX TIMMERMANS
TIMMERMANS
Lier
Lier 1886.
1886. Studeerde
Studeerde aan
aan de
de
Middelbare
Middelbare School.
School. In den
den bebeginne
ginne kon
kon niemand
niemand zijn
zijn buitenbuiten·
gcwoon
gewoon schrijverstalent
schrijverstalent vermoevermoeden.
« Pallieter », een
een boek
boek vol
vol
den. «Pallieter»,
zinnelijke
en grolevenskracht en
gro·
zinnelijke levenskracht
ven
yen wellust,
wellust, maakte
maakte veel
veel ophef.
ophef.
Hij
gaf nog
nog uit:
uit: «'t« 'tKindeKindeHij gaf
ke
ke Jezus
Jezus in
in Vlaanderen»,
Vlaanderen », «De
« De
zeer
zeer schoone
schoone Uren
U ren van
vanSymfoSymforosa
rosa Begijntje»,
Begijntje », ««En
En waar
waar de
de
Ster
Ster bleef
bleef stille
stille staan»,
staan», enz.
enz.
Foto Gyselynck,
Gyselynck, Kortrijk
Kortrijk

32. SNEYS SENS.1

Afgrijselijk 1 In den
den valen
valen sching2
sching:? van
van 't zwartgestreepte
zwartgestreepte westen.
westen.
Afgrijselijk!
3
onder donker
donkervlagenzwangeren3
vlagenzwangeren hemel
hemel
en onder
en
wanhopig een
voorbij, en
en jagend
jagendachtervolgen,
achtervolgen,
ijlt wanhopig
een vlucht voorbij,
en
zegekreet
en
staalklang
en
noodgehuil
en noodgehuil
zegekreet en staalklang
verdooven klacht
en rochel
rochel der
dergesmeierde4
gesmeierde 4 gewonden.
gewonden.
klacht en
o
wanhoopl
Deze
vlucht
waar
stalen
ruiters
0 wanhoop! Deze vlucht
stalen ruiters
is Gent
Gent dat
dat vlucht,
vlucht, der
der Vrijheid
Vrijheid laatste
laatste hopel
hopel
in
kerven, het
in kerven,
het is
H
et"
zwaait
een
hand
de
Gentsche
Klauwaardsvane,
Her) zwaait
hand de Gentsche Klauwaardsvane,
gehuil: «Wie
het
roept een
een stemme
stemme door
door 't gehuil:
« \Vie helpt
helpt de
de goedegoede
het roept
hun Houwen
en
hun
kinders
wederzien?
[poorters
vrouwen en hun kinders wederzien?
Al die
die meedoen
hier! Gent,
Gent, Gent!»
Gent!» De
De vlucht
vlucht splijt
splijt rond
rond
Gent!
Gent! Al
meedoen hier!
[een
molen,.
die.
reuzig
spook,
in
t'
wordend
donker
rijst,
[een
molen,
die, reuzig spook, in wordend donker rijst,
De ruiters
ruiters stormen.
stormen. Dol,
Dol,
golft
ijlings links
voorbij. De
golft ijlings
links en
en rechts voorbij.
botsen
zij
op
vijftig
speren.
blind.
ijselijk
blind, ijselijk botsen zij
vijftig speren.
Tien
peerden storten.
woelt de schare.
schare. Razend
Razend krielt
krielt
Tien peerden
storten. Steigrend woelt
een
worsteling
rondom
den
molenwal.
een worsteling rondom den molenwal.
sert 6 die
wederstand de
de zegedronken
zegedronken ruiters.
ruiters.
Uitzinnig
die wederstand
Uitzinnig sert6
(phoffen
die na
1.I. Snep."ens
wa,' een
va.a.ndrig, die
na. het
het schielijk
schielijk (·pheffén
Gentsche va.a,ndrig,
een Gentsche
Sney-ssens wa.achtervol'de vijandige
vijandige achtervolvan
'i, beleg
van Oudenaa.rde
Gentenaars, de
door de
de Gentella.a.rs,
Oudemarde dQOr
van 'I,
beleg van
sching: in
in den_
gers
2. In
den valen
valen sching;
den.
In den
(1452). -— 2.
houden (1452).
p000gdetegen
tegen te
te houden
gars pOQogde
4. Gsrneierd:
lichtrooden
Vlagenzwanger ; \':>1
vlagen. -— 4.
G"smeimn; ververval vlagen.
schijn. -— 3 Vlagenzwanger:
lichtrooden schijn.
pletterd.
!'i. Het;
er. -— 6.
6. Serren:
Sarren: sarren,
sarren, plagen.
plagen.
Het: er.
pletterd. -— 5.
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Door 't bliksemen van
zijn gonzend
gonzend zweerd
zweerd omgeven,
omgeven,
van zijn
almachtig
t 1 de
vaanderig van
wederstand,
almachtig staaf
staaft'
de vaanderig
van Gent
Gent den
d. wederstand,
en
kerft en
en kerft,
kerft, en
en peerd
peerd en
enpeerdegast
peerdegast
en kerft
stort neer.
neer. De lijken
lijken stapelen in het
het rond
rond hoop
hoop over
overhoop.
hoop.
Maar
overmacht vcrple,tert
vcrple~tcrt heldenmoed.
heldenmoed.
Maar overmacht

En op
op een
een bloedigen
bloedigen lijkenwal
lijkenwal daar
staat in
in 't vale tweelicht3
tweelicht~
daar staat
de vaanderig
vaanderig alleen
alleen en
en bliksemt
bliksemt voort,
voort,
hij en
ensplijt
splijt
schreeuwt men.
men. o«Gent»
pal. «o Geeft
Geeft uu over» schreeuwt
Gent » juicht hij
zweerden op
leenruiter.
ruiter.
H
et hagelt zweerden
Het
op hem.
hem.«Geeft
o Geeftuuover».
over». [een
1.
Sta\-en: Bekraelitigen,
Bekrachtigen, benllwdigen.
hPJlIO;'dig<'Il.·
1. Staven:
•

Two,cht: scheffieri,
:!. 1'1n-eLdll:
s\'itclllcring.
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- ««Gent!
Gent!»» juicht
hij en zijn
zijn weerlichtl
weerlichtl snijdt
snijdt drie
drieruiters
ruitersdoor
door
juicht hij
—
[den stormhoed,
stormhoed,
en steigerend
steigerend wijkt
wijkt de stormloop.
stormloop. Huivrend
Huivrend schudt
schudt
cm
de vaandrig
vaandrig zijn
zijn linkerhand.
linkerhand. Zij
Zij valt.
valt. Een
Eenbloedstraal
bloedstraalspeerst2
speerst 2
de
Maar bloedig
bloedig sluit
sluit zijn
zijn arm
arm 't gescheurde vaandel.
vaandel.
Maar
over»» schreeuwt
bleek en
en
schreeuwt men.
men. «Gent»
«Gent » huilt
huilt hij,
hij, en bleek
««Geeft
Geeft over
[zwijmelend
[zwijmelend staat
staat hij
hij
wederlichten van
van zijn
zijn zweerd,
zweerd,
in 't bloedig wederlichten
afgrijselijk schoon.
nieuwe storm
storm behagelt
behagelthem
hemmet
metzweerzweerafgrijselijk
schoon. Een nieuwe
[den,
wijkt gekneusd
gekneusd en
en steigerend
steigerend terug.
terug.
maar wijkt
over»» schreeuwt men.
men. ««Gent»
zucht hij
hij en
enwanhopend
wanhopend
« Geeft
Geeft over
Qent » zucht
hij een
[zichrechten.d
rechtend
kwetst hij
een ruiter
ruiter met
metdes
des vaandels
vaandels punt
punt [zich
bezwijmt en zieltoogt, krampachtig des vaandels flarden
flarden grijpend,
grijpend,
bezwijmt
eens «Gent,»
«Gent,» spuugt
sterft. En sidderend,
sidderend,
zucht nog eens
spuugt bloed en sterft.
zweerden neder,
neder, stil en
en stom
stom bewonderen
bewonderen hem
hem de
deruiters...
ruiters ...
de zweerden
vlucht verdwijnt
verdwijnt in
in 't donkren van
van de
de verte.
verte.
De vlucht
Kynegyros 3 , ween van spijt
spijt en werp uw kroon
kroon naar
naar Sneyssens!
Sneyssensl
Ei! Kynegyros3,

Albrecht Rodenbach.
Rodenbach.
Uit «A.
lwdenbach's Keurgedichten
Keurgedichten J,», Vl.
Boekenhalle, Leuven.
Leuven.
Vl. Boekenhalle,
uit
« A. Rodenbacii's

ALBRECHT RODENBACH
RODENBACH
ALBRECHT
Roeselare
1856. 1880.
Roeselare 1856880. Leerling
ugo
Verriest.
Veelbelovenvan
H
van Hugo Verriest. Veelbelovende jong gestorven
gestorven dichter.
dichter. Bracht
Bracht
onder de
onder
de studenten
studenten den
den strijd
strijd
voor de opheffing van
van het
het VlaamVlaamsche volk.
volk. Schreef liederen
liederen (b. v.
v.
Klokke
Roeland,
De
Blauwvoet,
Klokke Roeland, De Blauwvoet,
enz.)
andere gedichten.
gedichten. Ook
Ook
enz.) en andere
drama's,
o.
a.
«Gudrun»,
zijn
drama's, a. « Gudrun», zijn
beste werk, « Ondergang der KeKerels
»,
«
Brugsche
Metten».
rels», «Brugsche Metten ».

1.
weerlicht: zijn
2. Speerst
Speerst (Weetv1.):
(We.stvl.):
I. ~jn
Zijn weerlicht:
zijn bliksemend zwaard. -— 2.
spat.
3. Kynegyros
Kynegyroo:: een.
een Griek.sche
Grieksche held,
in den
den slag
slag ,bij
Ma.ra.tbij Maxaheld, die
die in
spat. -— 3.
den heldendood
Een Perzisch
Perzisch schip,
in zee
zee poogde
thQn
poogde te
stierf. Een
schip, dat
dat in
heldendood. stierf.
thou den
steken,
hij tegenhouden,
tegenhouden, maar
vijand kapte hem
den arm
a.rm
hem den
een vijand.
maar een
wilde hij
steken, wilde
af.
Sneysserus'
heldenmoed
overtreft
dien
van
Kynegyras,
die
daarom
~iD
zijn
Bynegyros,
die
daarom
af. Sneyssens' heldenmoed overtreft dien van
kroon naar
Sneysserus
werpen
mag.
naar Sneyssens wetrpen mag.
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33.

DE SCHOONE
SCHOONE SPROKE.

Op-de
de lage
lage kloosterdaken
lag de sneeuw.
it het
Opkloosterdaken lag
sneeuw. U
U it
het smalle
smalle
getraliede
zag men
men verre
verre over
over de
de witte
witte
getraliede venster
venstervan
van de
de celle
celle zag
velden,
boomen roerloos
roerloos stonden,
stonden, waar
\\laar het
het kleine
kleine
velden, waar
waar de boomen
rivierke
blanke hellingen.
hellingen. De
De zon
zon was
was
rivierke zwart
zwartleek
leek tusschen
tusschen de
de blanke
in het westen nog even
even boven
boven de
dekim
kimen
eneen
eenbloedroode
bloedroodeschijn
schijn
viel
de grauwe
grauwe muren,
muren, op
op den
denmonnik,
monnik, die
dievoor
voorzijn
zijn kruiskruisviel op de
beeld
warm en
en licht
lichtwas
washet
heteen
een
oogenblik
daarbinnen
beeld lag; warm
oogenblik
daarbinn.en„
toen
zonk de zonne
zonne en
en de
dekorte
kortewinterdag
winterdagging
gingvoorbij.
voorbij.
toen zonk
Maar
den schemer
schemer van zijn
zijn koude
koude cel
cel bleef
bleefde
demonnik
monnik
Maar in
in den
geknield
was een
een glimlach
glimlach om
om zijn
zijn stille
stillelippen.
lippen. Toen
Toen
geknield en
en er was
straalde
van veel
veel heller
heller glans
glans dan
dandedewinterzon:
winterzon:
straalde het
het opeens
opeens van
dat wondere
wondere licht
licht omgaf
omgaf Hem
Hem als
als
vóór
v6s5rhem
hemstond
stondde
de Heer
Heer en dat
een kleed.
Ïn zoete
zoete sidderende
sidderende weelde
weelde boog
boog zich
zich de
de
kleed. En
En in
monnik,
oogen niet
nietwenden
wendenvan
vanhet
hetheerlijkeheerlijkemonnik, maar
maar hij
hij kon
kon de oogen
zijn hart,
hart, «wie
ben ik,
ik, dat
dat gij
gij
gelaat.
gelaat. «Heer,»
« Heer,»bad
bad hij
hij in
in zijn
«wie ben
uit
uw glorie
glorie tot
tot mij
mij komt?»
komt?»
uit uw
Daar
kloosterbel te luiden,
luiden, hard
hard en
en dringend,
dringend, als
als
Daar begon
begon de kloosterbel
een
lastige stem,
stem, die
die gehoord
gehoord wil
wilworden.
worden. 't Was
het uur
uur
een lastige
Was het
waarop
het klooster
klooster de
de armen
armen werden
werden gespijsd
gespijsd en
en het
hetwas
was
waarop in
in het
zjijn
plicht, de goudgele
goudgele brooden
brooden uit
uit te
te deelen
deelen aan
aan de
debedebede*in plicht,
laars,
kwamen kloppen
kloppen op
op de
de poort.
poort.
laars, die
die kwamen
En voor de
de eerste
eerste maal
maal viel
vielhet
hethem
hemzwaar
zwaartetegehoorzamen..
gehoorzamen~
Zou
alleen laten
laten voor
voor die
diezwerzwerZou hij
hij zijn
zijn hemelschen
hemelschen Bezoeker alleen
vers
rabauwen, die
soms nog
nog morden
morden tot
tot dank?
dank? Zou
Zou hij
hij
vers en rabauwen,
die soms
de
armen doen
doen wachten,
wachten, zoodat
zoodat zij
zijhongerig
hongerigvoort
voortzouden_
zouden
de armen
gaan
in den
den winternacht?
winternacht? Een
Eenoogenblik
oogenblikslechts
slechtsaarzelde
aarzeldehij,_
hij,.
gaan in
toen stond hij
hij op; hij
hij moest
moest gaan
gaanwaar
waarde
degehoorzaamheid
gehoorzaamheidhem
hem
riep,
Heer zou
zou het
het wel
welweten.
weten.
riep, de
de Heer
En
terwijl zijn
zijn oogen met
met verlangen
verlangen bleven
bleven staren
staren op
op dedeEn terwiil
glanzende
zijn cel
en sloot
sloot
glanzende Verschijning,
Verschijning, trad
trad hij
hij langzaam
langzaam uit
uit zijn
cel en
de
deur achter
achter zich
zich dicht.
dicht.
de kleine deur
Tusschen de armen
armen stond
stond 11,4
hii en
reikte hun
hun spijs
spijs en
en drank
drank
en reikte
en
de ruwe
ruwe zwervers
zwervers zagen
zagen verbaasd
~erbaasd tot hem
hem op;
op; met
metzoozooen de
zoete
woorden werd
nooit een
een aalmoes
aalmoes gereikt,
gereikt, die
die monnik
monnik
toeta woorden
werd nooit
diende
als waren
waren zij
zij vorstenzonen.
vorstenzonen.
diende hen als
Hem
was
het
intusschen
een stem
stem heel
heelzachtkens
zachtkens zei:
zei:
Hem was het intusschen of een
«Wat
gij
den
minste
der
mijnen
gedaan
hebt,
dat
hebt
gij
«Wat gij den minste der mijnen gedaan hebt, dat hebt gij
peinsde toch:
toch: wanneer
wanneer de
Heer tot
tot
Mij
Mij gedaan.»
gedaan.» Maar
Maar hij
hij peinsde
de Heer
hem
gekomen in de
de gestalte
gestalte van
vangindschen
gindschenbedelaar,
bedelaar, met
met
hem was
was gekomen
dat
door kommer
kommer vergrauwde
vergrauwde gelaat,
dienbeslijkten
en
dat door
gelaat, in dien
beslijkten en
verscheurden
dan zoo
zoo blijde
blijde hebben
hebben
verscheurdenmantel,
mantel,zoude
zoudehij
hij Hem
Hem dan
k
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ontvangen?
Meester wel
wel herkend
herkend hebben
hebben in
In zoo
zoo
ontvangen? Zou
Zou hij
hij den
den Meester
nederige gedaante?
nederige
gedaante?
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laatste arme
arme was
was heengegaan
heengegaan en
en de
de monnik
monnik ging
ging met
met
De laatste
haastige schreden
schreden de
de duistere
duistere gangen
gangen door.
door."Lou
Zou zijn
zijn cel
cel nu
nu
haastige
koud en
en eenzaam
eenzaam lijken?
lijken? Maar
Maar hij
hij kon
kon de
de plaats
plaats kussen,
kussen,
niet koud
80
8o

waar de
de heilige
heilige Voeten
Voeten hadden
hadden gerust,
gerust, en
enhoe
hoeinnig
innigzou
zouzijn
zijn
waar
gebed daar
daar voortaan
voortaan zijn
zijn met
met die
dieglanzende
glanzendeherinnering.
herinnering .

..........

.--.J
L-

~

't
toch spel
spel zijner
zijner verbeelding,
verbeelding, dat,
toen hij
hij zijn
zijn cel
cel
Was toch
dat, toen
't Was
naderde,
duisternis licht
de hemel
hemel bij
bij het
het aanbreaanbrenaderde, de
de duisternis
licht werd
werd als de
ken
van een
een lentedag?
lentedag? Hij
Hij poosde
poosde een
een wijl
wijl op
op den
den drempel
drempel
ken van
en
dan, als
als hij
hij binnentrad,
binnentrad, sidderde
sidderde hij
hij van
van blijde
blijde ontroering
ontroering
en dan,

N-B
N-B 6
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en haastig sloot
sloot hij
hij de
de deur
deurvast,
vast,wa.nt
want dàhr
dààr op
op dezelfde
dezelfde plaats
plaats
waar
verlaten had, stond
stond de
de Heer
Heer in
inZijn
Zijn gewaad
gewaad van
van
waar hij
hij Hem verlaten
licht.
Daar had
had Hij
Hij getoefd
getoefd en
en hem
hem gewacht,
gewacht, al
al den
den tijd,
tijd, dat
dat
licht. Daar
hij
spijsde. En
En als
als de
demonnik
monnikinindeemoedige
deemoedigeverwonverwonhij de armen spijsde.
dering
neerknielde, klonk
hem tegen:
tegen:
dering neerknielde,
klonk het
het hem
-— «
Waart gij
gebleven, ·zoo
heengegaan.»
«Waart
gij gebleven,
.zoo was
was Ik heengegaan.»
Albertine Steenhoff-Smulders.1
Steenhoff-Smulders. 1
Uit o«Het
BiënbcleÇ »,»,J.J. W.
W. van
van Leeuwen,
Leeuwen, Leiden.
Leiden.
Het Iiiënb,)e-e

34.

NAPOLEON'S
RUSI,,\l\D.
NAPOLEON'S VLIJeliT
VLUCHT UIT RUSLAND.

Den
25 November
November (1812)
(1812) waren
overige Franschen,
Franschen, nog
nog
Den 25
waren de overige
ongeveer
50.000 strijdbare soldaten,
soldaten, bij
bijBorisow2
Borisow2 verzameld.
verzameld.
ongeveer 5o.000
De
beide Russische
Russische generaals
generaals waren
den anderen
anderen kant
kant
De beide
waren aan
aan den
van
de Berezina
Berezina reeds
reeds aangekomen,
aangekomen, doch
doch Napoleon
Napoleon wist
wist hen
hen
van de
door zijn
zijn bewegingen
bewegingen te misleiden,
misleiden, zoodat
zoodat zij
zij niet
niet vermoedden,
vermoedden,
waar
de overtochtgeschieden
overtochtgeschieden zou.
zou. Snel
Snel werden
werden twee
twee bruggen
bruggen
waar de
geslagen,
de
eene
voor
voetgangers,
de
andere
voor
de
wagens;
geslagen,
voor voetgangers,
voor de wagens;
een
dicht bosch
bosch van
van den
den anderen
anderen kant
kantbelette
beletteden
denRussen.
Russen
een dicht
hindernissen
weg te leggen.
leggen. Den
Den 26
26 November
November begon
begon
hindernissen in
in den
den weg
de overtocht,
overtocht, 's namiddags
namiddags om
twee uur,
en toen
toen de
de nacht
nacht
om twee
uur, en
inviel,
beurt waren,
waren, vuur
vuur aan,
aan,
inviel, maakten
maakten zij,
zij,die
die nog
nog niet
niet aan de beurt
wat
echter met
met veel
veel moeilijkheden
moeilijkheden gepaard ging.
ging. Daarom
Daarom joejoewat echter
gen degenen,
degenen, die gelukkig
gelukkig een
een vuurtje
vuurtje hadden,
hadden, iederen
iederen kamekameraad,
die er
er bij
bij wilde
wilde komen,
komen, weg.
weg. Evenals
Evenals om het
het vuur,
vuur, zag
zag
raad, die
men
weer anderen
anderen vechten
vechten om
een bundel
bundel stroo,
stroo, om
om een
een
men weer
om een
stuk
brood of
ofpaardenvleesch.
paardenvleesch.
stuk brood
Toen
het dag werd,
werd, brak
brak de
de brug,
brug, die
die voor
voor de
dewagens
wagens bebeToen het
stemd
was, en nu wilde
wilde de artillerie
artillerie den.
den voetgangers de
de andere
andere
stemd was,
brug betwisten.
betwisten.
Intusschen naderden
Russen de
de Fransche
Fransche achterhoede;
achterhoede;
naderden de
de Russen
reeds
floten de kogels
kogels over
over de
de hoofden
hoofden der
derduizenden
duizenden strijders,
strijders,
reeds floten
vrouwen,
over de
de rivier
rivier wa.
wa.
vrouwen, kinderen
kinderenen
en zieken,
zieken, die
die nog
nog niet over
ren.
In doodsangst
doodsangst snelden
snelden allen
allen naar de
de eene
eene brug;
brug; de
dezieken
zieken
ren. In
en
zwakken werden
gezonden verdrongen
verdrongen en
in de
de
en zwakken
werden door
door de
de gezonden
en in
rivier
gestooten die
slechts half
half toegevroren
toegevroren was;
was; anderen
anderen
rivier gestooten
die slechts
geraakten onder
onder den
den voet.
voet. Vertwijfeling
Vertwijfeling maakte
maakte zich
zich van
van allen
meester;
over de
de brug
brug konden
konden komen,
komen, spronspronmeester; velen,
velen, die
die niet
niet over
1. Levenisschets
Leven.'ltichet.e cp
blz. 43.
43. -- 2. 2.Borisow:
Borlsow:ook
ookBorissof.
Borissof. Stad
Stad in
in WestWet;top blz.
op den
denlinkeroerver
linkeroever v-aa3.
van de
van de;
de Dnjeper.
Dnjeper.
Rusland,
Rusland, op
de BererLina.,
Berezina, zijrivier
zijrivier van
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op een
om hierop
hierop naar
naar den
gen'
een ijsschol,
ijsschol, om
den anderen
anderen kant
kant te
te
gen op
drijven,
meesten verdronken,
verdronken, omdat
het ijs
ijs onder
onder
drijven, toch
toch de
de meesten
omdat het
hen brak; groot
groot was
was het
het aantal
aantal van
van hen,
hen, die
dieonder
onderde
dekanonnen
kanonnen
ycrpletterd
Russen z66
zóó dicht
dicht
verpletterd werden.
werden. Eindelijk
Eindelijk kwamen
kwamen de
de Russen
bij
Fransche achterhoede,
achterhoede, dat
het te
te vreezen
vreezen stond
stond dat
dat zij
zij
bij de Fransche
dat het
tegelijk
Fransehen over
over de
de brug
brug zouden
zouden dringen.
dringen. Toen
Toen
tegelijk met
met de
de Franschen
beval
Napoleon deze
te steken.
steken. Dit
Dit geschiedde,
geschiedde, en
en
beval Napoleon
deze in
in brand
brand te
de
Franschen die
die er
er nog
nog over
over wilden
wilden werden
werden een
een prooi
prooi der
der
de Franschen
dammen.
leger wa::;
nu niet
niet meer.
meer. De
De helft
helft der
dergenegenevlammen. Een leger
was het nu
raals
was dood.
dood. De
De ininMoskou
Moskou door
doorplundering
plunderingverkregen
verkregen
raals was
kostbaarheden
de Berezina
Berezina bijna
bijna alle
alle weer
weer
kostbaarheden gingen
gingen hier
hier aan
aan de
verlorén;
menig Franschman
den overkant
overkant bereikte,
bereikte, had
had
verloren; menig
Franschman die
die den
nog
slechts wat
Doch, wat
hielp dit
dit hem?
hem? Hier
Hier kon
kon
nog slechts
wat geld.
geld. Doch,
wat hielp
hij
voor de
de grootste
grootstesommen
sommen geen
geenlevensmiddelen
levensmiddelen koopen.
koopen.
hij voor
In
den nacht
nacht van
van den
den 5; op
op6 6December
Decemberdaalde
daaldededetemperatemperaIn den
tuur tot
tuur
tot op
op 3o
30 graden.
graden.
~k
In
een enkelen
enkelen nacht,
nacht, zoo
zoo verhaalt
verhaalt generaal
generaal Marbot,
Marbot, bebeIn een
Hoor
een geheel
geheel regiment
regiment t6t
laatsten man
man toe.
toe.
tOt den laatsten
vroor in het bivak een
Den
werd des morgens
morgens vroeg
vroeg op
op een
een valsch
valsch alarm
alarm
Den 9 December werd
het
sein gegeven
gegeven tot
tot een
eenalgemeenen
algemeenenopmarsch.
opmarsch. Dezen
DezenkeeT
keer
het sein
gelukte
niet eens
eens meer
meer een
een bataljon
bataljon van
van de
de oude
oude garde
gart:le
gelukte het
het niet
bijeen
brengen. De
De soldaten
soldaten waren
waren letterlijk
letterlijk niet
niet meer
meer in
in
bijeen te
te brengen.
staat,
om
de
geweren
vast
te
houden.
De
schildwacht
der
staat, om de geweren vast te houden. De schildwacht der
oude
was gedurende
gedurende den
den nacht
nacht staande
staandebevroren.
bevroren.
oude garde was
t
Nog
eer
men
\Vilna
bereikte,
reed
Napoleon
vooruit en
en
Nog eer men Wilnal bereikte, reed Napoleon vooruit
verliet
zijn
arme
soldaten;
te
Warschau
stapte
hij'
den
10
verliet zijn arme soldaten;
Warscha.0 stapte hij' den io
December
in
een
koets,
die
op
een
soort
slede,
van
dennenDecember in een koets, die op een soort slede, van dennen.boom'en
weg, en
en was
was
boom'engemaakt,
gemaakt,rustte.
rustte. Hiermee
Hiermee snelde
snelde hij
hij weg,
den
19
December
weer
in
Parijs.
Van
toen
af
was
alle
orde
den 19 December weer in Parijs. Van toen af was alle orde
bij
de vluchtelingen
vluchtelingen verdwenen;
verdwenen; officieren
officieren en
en minderen
minderen
bij de
bekommerden
om malkaar;
malkaar; in
in lompen
lompen gehuld
gehuld
bekommerden zich
zich niet
niet meer
meer om
trok
ieder zwijgend
zwijgend verder,
verder, tot
tot hij
hij ineenzakte.
ineenzakte. De
Delevenden
levenden
trok ieder
vielen
stervenden, rukten
rukten hun
hun de
dekleederen
kleed eren
vielen dadelijk
dadelijk op
op de stervenden,
van
lijf en
trokken die
die over
over de
de hunne
hunne aan.
aan. Des
Desnaphts
ngphts
van het lijf
en trokken
stak
men zelfs
zelfs huizen
huizen in
in brand,
brand, om
om zich
zich teteverwarmen,
verwarmen, en
en
stak men
velen,
er te
te dicht
dicht bij
bij kwamen,
kwamen, konden
konden niet
niet meer
meer opstaan
opstaan
velen, die er
en verbrandden.
verbrandden. Anderen.,
Anderen, die
koude volslagen
volslagenkrankkrankdie door
door de koude
zinnig
braadden de
de lijken
lijken hunner
hunner kameraden,
kameraden,
zinnig geworden waren, braadden
om ze
op te
te awn,
eten, of knaagden
knaagden hun
hun eigen
eigen handen
handen af;
af; weer
weer
ze op
anderen
het vuur
vuur en
enverbrandden
verbrandden onder
onder
anderen liepen
liepen lachend
lachend in
in het
1.
h.i1ua.: Btad
Polen, tWlllcben
Duna, en Njemen.
tussohen Duna.
1. 1viina,:
stad in Bolen,
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vreeselijk geschrei.
een lijk,
lijk, en
en staarden
staarden voor
voor
geschrei. Velen
Velen zaten
zaten op
op een
zich
tot ze
ze zelf
zelf lijken
lijken waren.
waren.
zich uit, tot
De
scharen der
der ongelukkigen
ongelukkigen verstopten
verstopten te
te Wilna
Wil na de
depoorpoorDe scharen
ten
der stad
stad en
enstierven
stierven bij
bij het
hetbinnentreden.
binnentreden. Die
Die een
een ononten der
derkomen konden
konden vinden,
vinden, bedronken
bedronken zich
zich aan
aan brandewijn,
brandewijn, doch
doch
nog denzelfden
denzelfden nacht weerklonk
weerklonk het
hetgeroep:
geroep:« «Kozakken!
Kozakken I»
Wie
» Wie
zich\
tegenovergestelde poort
poort uit;
uit;
zicht,nog
,nogkon
kon bewegen,
bewegen,liep
liep de
de tegenovergestelde
zoo
ook koning
koning Murati,
Muratl; de
de ongelukkigen
ongelukkigen vielen
vielen dadelijk
dadelijk in
in
zoo ook
handen
de-r Kozakken
Kozakken of
of werden
werden slapend
slapend door
door de
deinwoners
inwoners
handen der
van Wilna
Wilna vermoord.
vermoord~
Op
verderen tocht
tocht tot aan
aan de
deNjemen
Njemen ging
gingde
deoorlogsoorlogsOp den verderen
kas met
met vijf
vijf millioen
millioen frank verloren.
verloren. De
Demeeste
meestesoldaten-sliepen
soldaten'sliepen
hier en
en daar
daar op
op de
desneeuw
sneeuwin,
in,omdat
omdatzij
zijteteveel
veelbrandewijn
brandewijngege-dronken
hadden, en
en ontwaakten
ontwaakten niet
niet meer.
meer.
dronken hadden,
Een
enkel kanon
kanon van
van het
het heele
heele groote
grooteaantal
aantalpasseerde
passeerde
Een enkel
-de brug van
Kown0 2 , en
moest op
op een
een hoogte
hoogte achterachtervan Kowno2,
en ook
ook dit moest
gelaten
worden.
Hoevele
menschen
had
toch
deze
overmoegelaten worden. Hoevele menschen had toch deze overmoedige
onderneming het
leven gekost!
gekost I Buiten
Buiten de later
later terugterugdige onderneming
het leven
keerende
gevangeneI].
zagen
ongeveer
25.000
man
van
het
lekeerende gevangenen zagen ongeveer 25.000 man
het leger
van 3oo.000
300.000 soldaten,
soldaten, die
in het
het centrum
centrum naar
naarMoskow
Moskow
ger van
die in
waren
opgerukt, Duitschland
Duitschland terug.
terug. Zij
Zij verspreidden
verspreidden zich
zich tot
tot
waren opgerukt,
in Westfalen,
Westfalen, en
en hunne
hunne gezwollen
gezwollen beenen,
beenen, hunne
hunne afgevroren
afgevroren
neuzen,
toestand van de
de vrouwen
vrouwen en
en kinderen
kinderen
neuzen, zoowel
zoowelals
als de
de toestand
-der
gevallenen verkondigden
verkondigden den
volkeren beter
beter dan
dan NapoN apoder gevallenen
den volkeren
leon's
oorlogsbericht, wat
gebeurd was:
was: ««Het
Het groote
groote
leon's laatste oorlogsbericht,
wat er gebeurd
leger»,
zoo luidde
luidde het
het daarin,
daarin, «is
« isverloren.
verloren. De
Degezondheid
gezondheid
leger», zoo
van
zijne Majesteit
Majesteit is
nooit beter
beter geweest.»
geweest.» Nu
Nu moest
moest de
de
van zijne
is nooit
wereldgebieder
een almachtige
almachtige Konirig
Konirig der
der
wereldgebieder erkennen,
erkennen,dat
dat er
er een
der
koningen is,
dat er
er een
eenrechtvaardige
rechtvaardige Rechter
Rechter in
in den
den
der koningen
is, dat
hemel
woont, die
juister tijd
tijd zegt:
zegt: ««Tot
Tot hiertoe
hiertoe en
en niet
niet
hemel woont,
die te
te juister
verder!»
ook algemeen
algemeen het
bet einde
einde van
van den
den
verder!» Zoo
Zoo werd
werd dan
dan ook
Russischen
een zichtbaar
zichtbaar godsgericht
godsgerichtbeschouwd.
beschouwd.
Russischen veldtocht als een
J. Kleijntjens,
Kleijntjens, S.
S. J.
J.
Uit cg Schetsen
de Nieuws-te
Ge3chiedenis
Nieuwate Ges
Schetsen uit
uit de
chi edenis »,»,
,Amsterdam.
Amsterdam.

R
K. Bo
Boek-C,"nt.ralf',
ek-C e ntAralp.
R. K.

JOS.
KLEIJNTJENS. Jezuït.
J ezuït. Leeraar
Leeraar te
te Katwijk
Katwijk a/d
aid Rijn.
Rijn.
JOS. KLEIJNTJENS.
Schreef
geschiedkundige werken:
werken: «« Schetsen
uit de
deGeschieGeschieSchreef geschiedkundige
Schetsen uit
».
denis
Imperator».
denis »,», « Napoleon
Napoleon Imperator
1.
Napoleon'a sohoonbroeder,
lromn,g van Napehs,
2, Kowno:
Kowno: etad
stad
Napele. -— 2.
schoonbroeder, koning
1. Murat: Napoleon's
aan
de Njemen, in Litauen.
Litauen.
aan de
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KEnSTr~KI~D.
35. HET KERSTEKIND.

KORTE
KORT 1'; INHOUD.
INHOUD. - - 't Was
Was da,ags
daags vo()r
Kel'stmi'. Do
Do wereld
wereld lag
lag wiibewiioevoor Kerstrni.

sneeuwd. In
In 't Kouterhuis
Kout,erhui,s verwachtte
verwachtte men
men oen
oon kindje.
kindje.Grootmoexler
GroollIll'èder had
had
sneeuwd.
de kinders
kinders beloofd,
dat
Jezus
uituit
deu
hemel
in in
hun
hnt
v,oIu
de
beloofd,
dathet
hetkindeke
kindeke
Jezus
den
hemel
hun
volu
komen. Na
noen hield
hield het
het sneeuwen
sneeuwen op,
op, en
en Leentje,
L'~entje,Trientie
Trient]een.
eh Pierke
Pierke
komen.
Na den
den noen
mochten IDet
nog een
een jonger
jonger broerke
broerke en
en zusterke
zusterke buiten
buitèn inin(le.
,Iesneeuw
sneeuw
mochten
met nog
gaan ispelen.
Ispelen. Zoo
'DP do
de groote
grnotehoeve,
hoeve, het
hetHeerénhof.
Hccrenhof.Daa,r
Daar
gaan
Zoo kwamen
kwamen ze
ze op
speelde ,een
hecle naenigte
menigte jongens
ii"baan en
ên in
in de
desneeuw.
,neeuw. Dè
Dè
speelde
een heele
jongensop
op de
(le ijsbaan
meisjes st.onden
onder een
een afdak
afdaktetevertellen
vertellen
van
lCer"tboomen,cn,va.n.
va.n
meisjes
otonden onder
van
denden
1(serstboom
de geschenken
geschenken die
Engelen brengen
brengen zouden.
zouden. In
In 't Kouterhuis ;lad
had meetje
meelje
de
die de Engelen
niets van
van da,t
dat alles
alles verteld
verteld ofofbeloofd,
beloofd, maar
m::w.r«Kindeke
« Kindeke'Tents
.Te1.Wi komt
komt zelf
zelf
niets
bij ons
ons thuis»
thuis» zei
zeiLeentje.
Leent je.De
Deandere
anderemeis-jes
meis:;es lachten
lachten daarines,
rla:lrlllt'c', en
enLeentjé
Leenljè
bij
trok met
met heur
heur broerkes
broerkes en
en zusterkes
znsterkes naar
naar hui
hui Alleen
'. AlleenGenovev;',,
Genovev:l, het
hèt rijke
rijke
trok
boerendochtertje van
IIeerenbof, geloofde
gelooftle wat
wat Leentje
Leent je gezegd
gezegd Lad,
Lad,
boerendochtertje
van het
het IIeerenhof,
avonds naAlat
nadat ze
vergeefs gevraa.gd
om naar
na,a,r 't ,kindeke
kindeko Jw,m,,,
Jema
en 's avonds
ze vergeefs
gevraagd had
had om
gaan, liep
liep ze
l.e met
methaa,r
haa.rbroerke
broerkeToontje
Toontje weg.
weg. Op
Or 't sneeuwveld
sneeuwvel,l ontmo-etrmtmoette gaan,
ten ze
ze Leentje
Leent je en
en Trientje,
Trientje, die
die op
opzoek
zoek waren
warèn naar
naardo
dester.
ster.En
EnLeentjel
LeCJttj~
ten
verteldE' hoe
thuis gekomen
gekomen waren
waren en
en meetje
meet je hun
hun gezegcl
giMegd had,
had, dat
dat ze
ze
vertelde
hoe ze
ze thuis
moest~n de
tegemoet gaan.
gaan. Nu
Nu zochten
zochten de
de drie
driemeisjes
meisje, samen
sa.men met
met
moesten
de ster
ster tegemoet

Toontje naar
naar de
de ster
stervan
vanBethlehem
Bethlehemtottotze ze
opeens
bO\'en-Let
hNKouterKout.erToontje
diedie
opeens
boven.
twee verhuizeke !ontdekten.
knechts van
van 't Heerenhof,
di,:cle
de lwe0
verHeerenhof,
huizeke
!ontdekten.Maar
Maar de
de knechts

miste
kinderen opzochten,
üpzochten, kwamen
plaatsc en
en leidden
leidden Vevatje
Veva,tje en
en
miste kinderen
kwamenter
ter pla,atse
'Toontje
naar h-uis.
huis.
1Toontje terug
terug naar
Dien
avond werd
werd op
op 't Heerenhof ecn
grüot feestmaal
feestmaal gehoucien,
gehouden; de
de
een groot
Dien avond
Kerstblok brandde
den haard;
haard; de
dedrie
drieKoningen
Koningenbrachten
brachteneen
een
bezoek
Kerstblok
brandde in
in den
be-zoek
er werden
werden liedjes
liedjoo gezongen,
gezongen, en
en einclelijk
eindelijk kwam
kwam de
deheerlijke
heerlijkeKerstboom
Kerstbo'Jm
er
te
voorschijn. Maar
:\laar Vevatje
Vevatje bleef
bleef treuren
treuren totdat
totdatmoecler
moeder haar
haar beloofd
b"loofd had
had
te voorschijn.
met
haar het
het Kerstekind
Kerstekind tetegaan
gaanbezoeken.
bezoeken.«Kerstna,cht,
(( Kerstnacht isis een
eengeschikte
geschikté
met haar
stond
om arme
arme menschen
menschcn te
te helpen»
helpen" zei
zeidedopachteres,
pachteres,enel!
Trèzo(10
dè
stond om
"Froze
meld
maakte twee
twee groote
groote pakken
pa.kken kinclerkleedjes
kinderkleodjes en
en luiers
luiers gereed.
gereed.
meld maakte
'l.'üen
het tijd
tijdwa,.s
was voor
voor de
do nachtmis,
nachtmis, ging
gingmoeder
moedermet
metVeva,
V,:va,en
enTreize
Trcze
Toen het
naar 't K'Üuterhuis.
Ontlerweg zei
zei zo
ze tot haar
haa.r clochtertje
dochtertje «Ge
«Ge,Inaet,
,noet vragen
vragen
Kouterhuis. Onclerweg
dat 't Kindeke
jaren bij
bijons
onsook
ookoon,s
oonsop
opd'hofs:tede
d'hofs:tcde zou
zou komen )~. 'Of.
ter jaren
Kincleke ter
ze
welkom
waren
in
't
arme
Kouterhuisje
met
hun
twee
pükken. Veva
Vcva
arme Kouterhuisje met hun twee pakken.
ze welkom waren
wa.s
over
van
geluk.
Zo
meende
werkelijk
bij
't
kribbetje
te
staan
kribbetje staan en
was over van geluk. Ze meende werkelijk bij
'tkindeke
Jezus
te
aa.nschouwen.
wk
bleef
ze
bij
terwijl
Kerstkind terwij1
't kindeke Jezus te aanschouwen. Ook bleef ze bij 't Kerstkind
■
moeder
en
Treze
naar
de
kerk
waren.
Na
de
nachtmis
werd
ze
r,;'lar
vercl.
ze
Law.
rnoeder en. Treze naar de kerk waxen. Na do nachtmis huis
geleid, waar
waar ze
z'e gauw
gauw in
in slaap
slaapviel
vieleneneen
€I,m
wonderendroom
droümhiad.
hhd.
huls geleid,
wonderer'.
Hia"
volgt het verlmal
verl1<la,[ van
van den
den terugkeer
terugkeer naar
naarhuis
huisenenvan
van
Vova'sdroom.
drovm.
Hier volgt
Veva,'s

Vevatje was
mee aan Treze's hand;
kind had
had niet
niet eens
eens
hand; het kind
was mee
meer
durven omzien naar 't kribbeke, daarenboven
ontbrak
daarenboven ontbrak
meer durven
haar
de moed
moed heur belofte
Leent je en
en Trientje uit
te
uit te
belofte tegen
tegen Leentje
haar de
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spreken, toch
toch bleef
bleef ze
ze vast
vast besloten:
beslotcn: al 't geen ze
zc vannacht
vannacht
spreken,
gekregen had,
had, met
met de
de meisjes
meisjes te
te dee'len.
deden.
gekregen
Nilaar
Maar toen schrikte
schrikte Veva opeens:
opeens: aan
aan 't Kindeke
Kindeke had ze
ze
vergeten te vragen of het
het toekomend
toekomend jaar
jaar bij
bij hen
hen op
op d'hofstede
vergeten
willen komen!
het verzuim
verzuim niet
niet bekennen
bekennen en
en 't
zou willen
komen! Ze
Ze dorst
dorst het
kwelde haar nu
nu als
als een
een groot kwaad...
kwaad ...
kwelde
den nacht
nacht en
en Dver
,O\'cr heel
heel den
den omtrek
omtrek was
was het
heteven.
even stil;
stil;
In den
altijd overstroomde
overstroomde de vreemde
vreemde klaarte
klaarte het
hetuitgestrekte,
uitgestrekte,
nog altijd
witte veld,
veld, maar
maar over
over de
desneeuw
snecuw liepen
liepenzwarte
zwarte menschengemenschengewine
die van
van de
de kerk
kerk naar
naar huis
huiskeerden.
keerden.
daanten die
-. Moeder,
l\loeder, 'k mag
mag morgen
morgen mijn
mijn deel
deel van
van den
den kerstboom
kcrstboom
-dragen aan
aan de
de kinderkes?
kinderke,;?
dragen
meisje.
— Ja, meisje.
Die kinders
kinders en
en hebben
hebben niets gekregen, moeder?
moeder?
--- Die
— Neen z', Veva.
zij hebben
hebben het
het Kerstekindeke, moeder?
Maar zij
. - Ja,
Ja, ze
ze hebben
hebben het
het Kerstekindeke,
Kerstekindeke. zegde
zegde de
de pachteresse
pachtcresse
,en
docht Veva
Ve\'a dat moeder
moeder zwaar
zwaar gezucht
had bij dat
gezucht had
,en 't docht
God,
W( lord. En waarom liet Treze er een
een medelijdcnd:
och (;od,
medelijdend: «« och
w(;ord.
kind toch!»
toch!» op
op volgen?
volgen?
kind
de sneeuw
spraken geen
van de drie
drie en
en gingen
gingen alover de
sneeuw
Zc spraken
geen van
Ze
die aanhoudend
aanhoudend piepte
piepte onder
onder den
den voet. Veva keek
keek omhooge
omhooge
die
naar de
sterren die
die altijd
altijd even
even geweldig
geweldig glinsterden; haar
de sterren
herte was
was vol blijheid
haar genwed
gemoed ontroerd door
blijheid en
en vol
vol angst; haar
't geEn
de gebeurtenissen
gebeurtenissen rond
geen ze gezien had. 't :Vlysterie
Mysterie van
van de
haar verstond
verstond ze
cn veel
veel van
van 't geen
waaraan ze
ze dacht
geen waaraan
ze niet
niet en
kon
ze geen
geen zin
zin of
of beteekenis geven. Ze vcrlangde
tot
verlangde echter tot
kon ze
hebben om haar geschenken
mogen drageschenken te mogen
geslapen hebben
ze zou geslapen
gen naar 't Kouterhuis en
de blijdschap
blijdschap te
zien van
van al
al die
die
en de
te zien
kinders.
In
de groote halle-keuken
halle·keuken van 't pachthof was
weer
was er weer
In de
volop
gezellig·
licht, warmte en weeldige
weeldige gezelligbewe.ging, licht.
voiop gerucht, beweging,
heid
ab bij
bij \'ollen
dag. De koffie
stoorde, de koekeboterkoffie stoorde,
held als
vollen dag.
hammen lagen
lagen stapelhoog
stapc:lhoog op de tinnen pateelen
Men wenschte
pateelen.. .Ylen
eIken
plaats
en ieder nam plaats
eiken nieuwen bijkomer «« zaligen hoogdag» cn
bij de grootl
tafel. Daarna
Daarna kwam
kwam de flesch weer boven den
grootc tafel.
dag
glazen vol.
vol.
de glazen
clag en men schonk de
Veva
stond .er
er mijde
mijde als
in een vreetn.d
vreemd huis,
\'oelcle geen
huis, ze voelde
als in
Vcva stond
behoefte
iemand mede
dec\en 't geen ze gezien
gezien had,
mede te deelen
behoefte aan iemand
ze
aanhoudend naar moeder
moeder en
en Treze, in
de vrees dat
in de
ze keek aanhoudend
een
hen er
er iets
iets van
vanvertellen
vertellen zou;
zou; -— ze
ze wilde
wilde haar
haar geluk
een van hen
verdoken
houden. Toen
Toen ze uit
de koude
koude lucht
lucht plots
plots in de
de
uit de
verdoken houden.
,,'armte
overdaan door
al gauw o\'erdaan
warmte gekomen was, werd het meisje al
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vaak en
en zonder
zonder ze
ze 't wist,
wist, was
was ze,
ze, met
met eenen
eenen koekeboterkoekeboterden vaak
in de
de hand,
hand,bij
bijtafel
tafelineengezonken
ineengezonken en
enzonder
zonderzeze 't eens
ham in
gewaar weTd,
weTd, opgepakt,
beelde gedragen
gedragen en
en \varm
\';arm toetoegewaar
opgepakt, naar
naar bedde
Meisje lag
in diepen
diepen slaap.
slaap,
lag in
gedekt. 't Meisje
:\1aar 't geen
geen ze
ze daar
daar droomde
droomde dien
elien uchtend
uchtend van
\"anKerstKerstMaar
dag, was
was nog
nog duizendmaal
duizendmaal schooner
schooner dan
dan 't geen .ze
,ze binst
binst den
dog,
nacht in
in werkelijkheid
werkelijkheid ondervonden
ondervonden en beleefd
beleefd had.
had,
nacht
,neeuwAls een engel
engel zweefde
zweefde Veva
Veva op
op hare
hare vlerken
vlerken over
o\"cr 't "neeuwAls

veld
door de lucht
lucht en
en droeg
droeg den
denkerstboom,
kerstboom, met
met alles
alles wat
wat
veld door
er aan
aan hing,
hing, als
als een
een pluimke
pluimke zoo
zoo licht,
licht, op
op 't vlakk~
van
hare
vlakke van
hand.
De schoone,
schoone, groote
grootc ster
st cr met
metzeven
zevenvurige
"urige,stralen
,stralen glinglinhand. De
sterde hoog
hoog boven
boven het
het huizeke.
huizeke,
Met
ronkend en vleugelslag
door de
de
Met ronkenden
vleugelslagdaalde
daaldeVeva
Vevaneer
neer al
al door
schouw
raken. Nu
Nu was
was het
hethuizetje
hUIzetjevol
vollicht
licht
schouw zonder
zonder iets
iets aan
aan te raken.
en vol
vol hevig
hevig geschitter.
geschitter. Ze
Ze bracht
bracht er
erden
denkerstboom
kerstboombinnen,
binnen,
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waaraan
de lichties
lichtjes brandden.
brandden. In
In 't kribbetje
waaraan de
kribbetje lag 't Kindeke
jezus nu
Jezus
nu met
met een
een appel
appel in
inzijn
zijn hand,
hand, zelf
zelfals
als*een
een appel
~ppel te
te
bleuzen
beddeken van
van goudgeel
goudgeel haveren
haveren stroo.
stroo. Het
Het
bleuzen op
op een beddeken
had een
een sneeuwwit
sneeuwwit hemdeken
hemdeken aan
aan en
en zijn
zijn blauwe
blauwe oogjes
oogjeswaren
waren
open en loechen
loechen Veva
Veva vriendelijk
vriendelijk tegen.
tegen. 't Schudde zijn
zijn schoon
mollige handjes
handjes uit. Leentje
Leent je en
en
gekrinkelde
gekrinkelde lokken
lokken en
en stak
stak de
de mollige
Trientje
al de
deandere
andere kinderkes
kinderkes met
met de
deherherTrientje waren
waren er
er ook
ook en al
derkes
herderinnekes die
den
derkes en
en herderinnekes
die zongen
zongen gelijk
gelijk men
men zegt
zegt in den
hemel,
het allerschoonste
allerschoonste liedje
liedje van:
van:
hemel, het

o0 Herderkens,
Herderkens,

laat
bokskens en
en schapen1
schapen I
laat uw bokskens
Den grooten
grooten Heer die
die t't' alalheeft
heeft.geschapen,
geschapen,
Is
voor uu geboren,
geboren, die
die alalwaart
waart'verloren,
verloren,
Is voor
In
de kribbe
kribbe geleid
geleid in
in eenen
e~nen stal,
stal,
In de
o0 menschen
menschen om
val.
om Adams val.
Hij
wordt nu
nu gevonden,
gevonden, inindoekskens
doekskensgewonden
gewondenI1
Hij wordt
De moeder
moeder en
maget is
is een:
een:
en maget
God
vader is vader
vader alleen.
alleen.
God vader
Sa r.as,
been I
vas, herderkens
herderkens op
op de been!
Herderkens, loopt,
loopt herderkens
herderkens loopt,
loopt, loopt;
loopt;
loopt, loopt
Herderkens,
loopt;
Herderkens, loopt,
loopt, loopt
loopt herderkens
herderkens loopt,
look loopt;
Na, na,
na, na,
na, Kindeken
Kindeken teêr;
teêr;
Na,
Zus,
zus, krijt
krijt toch niet
niet meer.
meer.
Zus, zus,
zus, zus,
De Kerstboom
Kerstboom stond
te midden,
midden, zoo
zoo groot,
groot, dat
dat hij
hij heel
heel
stond er
er te
het
kamerken vulde
nu dansten
dansten de
de herderkens
herderkens en
en de
deherherhet kamerken
vulde en
en nu
derinnekes
rond en
en Veva danste me'è
meê met
Leent je en met
met
derinnekes er
er rond
met Leentje
Trientje. Als
ze moe
moe gedanst
gedanst waren,
waren, ging
gingVeva
Vevavrijmoedig
vrijmoedig
Als ze
tot bij
tot
bij het
het kribbetje,
het stralend
stralend Kindeke
Kindeke en met
met
kribbetje, bezag
bezag er
er het
al
deinnigheid
innigheid van
vanhaar
haarteer-jonge
teer-jonge hertje,
hertje, boog
boog zij
zij zich
zich
al de
fluisterend heel zacht,
zacht, herhaalde
herhaalde zij
zij tot
tot tweetweediep
voorover en fluisterend
diep voorover
maal
toe:
maal toe:
-— Kindeke
gij ter
ter jaren
jaren bij
bij ons
ons
KindekeJezus,
Jezus, moeder
moeder vraagt
vraagt dat
dat gij
zoudt
komen?
zoudt komen?
En
Veva zag
zag duidelijk
duidelijk dat
dat 't Kindeke
liefelijk knikte
knikte en
en
En Veva
Kindeke liefelijk
10echl
loech 111
Stijn Streuvels.2
Streuvels. 2
Uit «c Het Kerstekind
Kerstekilld»» J. Lannoo,
L,tnnoo, Thielt.
Thielt.
1.
Dit niaosterwerk
llioooLerwerk van
Streuvels is
c zooboeiend
boeienden
enzoo
zoonaïef,
naïef,zoo
wo kiøsch
kiesch
1. Dit
van Streuvels
is zoo
en zoo
voor alle kleinen
kleinen een
een uiterst
uiterstaangename
aangename øn
en nuttige
nuttige
zoo zui\'er,
zuiver, dat
da,t het
het voor
lectuur
;is, zoo
zoo kunstig
kunstig samengeweven,
samengeweven, z'oo
diepe zielkunde,
zielkunde, dat
het
lectuur is,
zoo vol
vol diepe
dat hot
aan de
grooten een
een hoog
hoog genot
genot zal
zalverschaffen
verschaffen».
». Pater
PaterE.EoBa,uwens,
Ba.uwens, S.
S. J.
da grooten
Zuid en
Noord, II.
Il. —
- 2.
2. Levensschets
Levensschets op
op blz.
blz. 34.
34.
en Noord,
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36.

KERST~ACH'I'
KERSTNACHT

A,\N DEN
DEX LIZER.
I.IZER.
AAN

't Is Kerstmis.
Kerstmis. Aan
Aan d'I]zer
regen en
en nacht
nacht
d'IJzer in
in regen
en treurend
Staat bibbrend en
treurend een
eenzame wacht.
een eenzame
Hij droomt...
droomt... De
De familie
familie zit
zit weder
weder geschaard
Hij
rond den
-— Ook hij
hij -— rond
den kerstblok die
vlamt in
in den
den haard.
die vlamt

KER5INACHTVIBIO N

Hij
droomt en
en vergeet
hoe alleen
alleen hij
hij hier
hier staat,
staat,
Hij droomt
vergeet hoe
Hoe bits
bits-koud
koud de regen bespritst zijn
zijn gelaat.
-

H~j
de
1 qj luistert
luistert en over
over de
Blij klangelt der klokken
-

Mandelgouw
IVIandelgouw uit
hoogfeestlijk geluid.
geluid.
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klokken!... Hij
Hij hoort
hoort het
hetdroef
droefklaagruischen
klaagruischen niet
niet
De klokken!...
regen en
en winden
winden en
en ritselend
ritselend riet.
riet.
Van regen
Hij droomt
droomt van
van een
een kerke
kerke vol
vol schitterend
schitterend licht:
licht:
Zijn kinderkes
kinderkes knielen
knielen v66r
vóór 't goddelijk
goddelijk Wicht.
Wicht.
Zijn
Een belletje
belletje rinkelt...
rinkelt... Een
Een engelenstem:
engelenstem :
Een
... » De vrede
vrede van
vanBethlehem.
Bethlehem.
« Adeste
Adeste...»
plots boemt
boemt geschut
geschut als
als gevloek
gevloek wijd
wijd en
en zijd.
zijd.
Maar plots
jongen ontwaakt
ontwaakt uit
uit zijn
zijn droomen
droomen en
en schreit.
schreit.
De jongen
't Is
Is Kerstmis.
Kerstmis. Aan
Aan d'IJzer
d'IJzer in
in regen
regen en
en nacht
nacht
Staat
bibbrend en
en weenend
weenend een
eeneenzame
eenzame wacht.
\';acht.
Staat bibbrend
t.:it het
het frmitblaiadje
frtJlltblaaJje t«Boos
lseghem».
Boos Iseghemo.
Lit

37.

KEUSTlllIS
KERSTMIS 1917.

T oen de mis
mis gedaan
gedaan was
was ging
ging ik
ik even
even naar
naar de
de zaal
zaa:I 2 waM
waar
Toen
yooralsnu min
min aangetasten
aangetasten lagen.
lagen.
de vooralsnu
--tomI verbaasd..
verbaasd: ze
allen daar de
de 32
32 zieke
zieke soldaten
soldaten
ze waren
waren allen
Ik ,=tond
op
hun Zondagsch
Zondagsch aan
den voet
voet van
van hun
hun bed,
bed, fiksch
fiksch recht
recht
op hun
aan den
opgelijnd
nooit deden
deden of
of voor
voor mij
mij moesten
moesten doen.
doen.
opgelijnd wat
wat ze
ze anders
anders nooit
Ik begon
begon mijn
mijn ronde
ronde van
van den
den linkerhoek;
linkerhoek; er
er was
was niets
niets buibuitengewoons,
kloeg —
- 't ging
allemaal goed:
goed:
ging allemaal
tengewoons, geen
geen enkele
enkele die kloeg
ze
volgden mij
mij met
met de
de oogen,
oogen, zegden
zegden geen
geen woord,
woord, maar
maar ververze volgden
standelijke
blikken werden
werden gewisseld,
gewisseld; sommigen
sommigen glimlachten
glimlachten
standelijke blikken
anderen
bleven heel
heel ernstig.
ernstig.
anderen bleven
Ik
alles vreemd.
vreemd.
lk vond
vond dat alles
Maar toen
ik naar
naar nummer
nummer 99 kwam
kwam was
was al
al mijn
mIJn aandacht
aandacht
toen ik
weer
eens sterk
sterk gespannen..
gespannen ..
weer eens
Daar lag
de eenige
eenige bedlegerige...
q.edlegerige ...
lag de
Hij
zat halfrecht
halfrecht overeind,
overeind, op
op zijn
zijn schoot
schoot lag
lag een
eenopengeopengeHij zat
vouwen
op iets
iets scheen
scheen te
te rusten.
rusten.
VOUVv'Cll dagblad
dagblad dat
dat op
Ik
spak hem
hem zachtjes
zachtjes aan,
aan, den
den braven
braven jongen.
jongen.
Ik sprak
Opeens
hoog roode
roode kleur,
kleur, keek
keek naar
naar den
den
Opeens kreeg
kreeg hij
hij een
een hoog
kameraad aan
aan den
den overkant
overkant en
en rukte
rukte plots
plots het
het papier
papierweg.
weg.
Daar
was een rookstelletje
rookstelletje met
cigaren in de
de ringskes
ringskes gegeDaar was
met cigaren
stoken.
Nog
begreep ik niet,
niet, maar
maar een
eengoedgekende
goedgekende zware
zware stem
stem
Nog begreep
sprak
luide en traag:
traag:
sprak luide
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—
- ««Dokter,
Dokter, in
in naam
naam der
der zieken
zieken van
vanzaal
zaal 22 bieden
bieden wij
WI] u
u op
op
dezen Kerstdag
geschenk aan.»
aan.»
dezen.
Kerstdag dit geschenk
vatte ik
ik alles
alles in
in eens!
eens!
N u vatte
Nu
Heel zelden
zelden in
in mijn
mijn leven
leven heb
heb ik
ik zulke
zulke vreemde
vreemde aandoening
aandoening
Heel
gewaar geworden.
geworden.
,gewaar

(

c a"

Ze hadden
alles in
in stilte
stilte beraamd
beraamd en
en afgehandeld.
afgehandeld. lk
Ik
hadden het
het alles
gevoelde
een geweldigen
geweldigen bons
bons door
door mijn
mijn bors'c
borst gaan;
gaan;
gevoelde eerst
eerst een
dan
werd de
de huid
huid van
van mijn.
mij~ achterhoofd
achterhoofd en
en mijn
mijn rug
rug zeer
zeer
dan werd
koud,
aanhoorde de
de eenvoudige
eenvoudige warmgevoelde,
warmgevoelde, diepgaandiepgaankoud, en ik aanhoorde
de
woorden. die door
door mijn
mijn ziel
ziel dreven.
dreven.
de woorden.die
lvI
aar antwoorden
niet.
antwoorden kon
kon ik niet.
Maar
't
R0erde al
.ldopte-vvat
wat in
mij leefde
leefde en voelde.
voelde. Ik
in mij
't Roerde
al en 't't klopte
kon
enkel de
de hand
hand drukken
drukken \Tan
van allen,
allen, die
die arme
arme dompelaars
dompelaars
kon enkel
van
modder "an
IJzer en
en op
op
van zieke
zieke soldaten,
soldaten,die
dieinin de
de modder
van den
den IJzer
het
vochtig stroo
stroo van de
de kampen
kampen de
degernakkelijke
gernakkelijke prooi
prooi der
der
het vochtig
wreede
met een
een woord
woord
wreede ziekte
ziektegeworden
gewordenwaren,
waren,en
en die
die nu
nu hier met
en
een daad,
daad, uit
uit het
hetarmzalig
armzalighospitaal-soldijtje
hospitaal-sol dijt je betaald,
betaald, hun
hun
en een
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genegenheid
hun dankbaarheid
dankbaarheid wilden
wilden betuigen
betuigen aan
aan mij,
mij,
genegenheid en
en hun
die zoo
zoo luttel ter
ter heeling
heelinghunner
hunnerzieke
ziekelongen,
longen,ter,
ter.verzachting.
verzachting.
van hun
hun zielelijden
zieleIijden vermocht.
vermocht.
Van Driessche.
Driessche.
Dr. Albert
Albert Van
Uit
Juni Filliaiert,
Filliaert, Ni,euwpoort.
Nieuwpoort.
Uit «Het;
Het Giorie,looz,e
Lot », Juul
Glorielooze LoOt»,

ALEER
T VAN
VAN DRIE;:i:.)C1124.
DRIE;;:JChL Grembergen
DenderALBERT
Grembergen bij
bij Dendermonde
1885. Nu
dokter teteSt-Niklaas-Waas.
St·Niklaas·Waas. Werken:
Werken: ««Uit
monde 1885.
Nu dokter
Uit
Donk!ere
Dagen)}, «({ Uit Vreedzame
Vreedzame Dagen
Dagen ».
». Tijdens
Tijdens den
den ooroorDonkere Dagen»,
log
verpleegde hij
hij onze
onze soldaten-teringlijders
soldaten-teringlijders in een
een SanatoSanatolog verpleegde
rium
aan de
de'Fransche
Riviera; vandaar
vandaar zijn
zijn roerend
roerend boek:
boek:
rium aan
Fransche Riviera;
«Het
Glorielooze Lot
Lot».
« Het Glorielooze
».

3S.
VLUCHT NAAR
NAAR EGYPTE.
38. VLUCHT

Toen zij
zij (de
drie Koningen)
Koningen) vertrokken
vertrokken waren,
waren, zie,
zie, daar
daar
(de drie
verscheen
een
Engel
des
Heeren
in
een
droom
aan
Joseph
verscheen een Engel des Heeren in een droom aan Joseph
en
zeide: ««Sta
op, neem
neem het
hetkind
kindenlenzijne
zijnemoeder
moederenen
vlucht
en zeide:
Sta op,
vluticht
naar
Egypte,
en
blijft
daar,
tot
ik
'het
u
zeggen
zal.
Want
naar Egypte,
blijft daar, tot ik 'het u zeggen zal. Want
Herodes
gaàt
het
kind
zoeken
om
het
te
dooden.
)}
Herodes gaat helt kind zoeken om het te dooiden. »
Hij stond
midden in
den nacht
nacht het
het kind
kind en
en zijn
zijn
stond op,
op, nam
nam midden
in den
moedei'
.
en
vluchtte
naar
Egypte
...
moeder en vluchtte
Egypte...
Toen Herodes
Hmodes nu zag dat hij
hij door
door de
de Magiërs
Magiërs was
was verschalkt,
verschalkt,
werd
hij
zeer
toornig.
En
hij
zond
zijn
lieden
uit
en
doodde
werd hij zeer toornig. En hij zond zijn 1ieden uit en doodde
in
Bethlehem
en
geheel
den
omtrek
alle
knapen
van
twee
in Bethlehem en geheel den omtrek alle knapen van twee
jaren en
en daaronder,
daaronder, overeenkomstig
overeenkomstig den
tijd,
dien
hij
van
de
den tijd, dien hij van de
Magiërs
had
uitgevorscht.
'
Magi6rs had uitgevorscht.
Toen
werd vervuld,
vervuld, wat
wat door
door den
den profeet
profeetJeremias
Jeremias gezegd
gezegd
Toen werd
was:
« Een stem is in Rama gehoord,
«Een
gehoord,
Groot
geween
en
geschrei:
Groot geweien en geschrei:
Rachel
beweend€l hare
hare kinderen,
kinderell,
Rachel beweende
En wilde,
wilde niet
worden
niet getroost worden
Omdat zij
mee'r waren.»
waren.)}
zij niet
niet meer

JJoseph
oseph en Maria
Maria hoorden
hoorden het
het noodgeschrei
noodgeschrei der
der Rachels
Rachels
niet.
In het
het holle
holle van
vanden
dennacht
nachtwaren
warenzijzijweggevlucht
weggevlucht met
met
niet. In
het kind,
hef!: Zuiden
Zuiden naar
naarhet
hetZuid-Westen,
Zuid-We,sten. 't is
eender
kind, naar het
is eender
langs
waar, om
om maar
maar weg
weg te
te komen,
komen, naar
naar Egypte
Egypte toe.
toe. Over
Over
langs waar,
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het hoogland,
het
hoogland, dan
dan door
door de
dekustvlakte,
kustvlakte, tusschen
graanvelden
tusschen graanvelden
door, langs
langs lage
lage heuvelen,
die elk
door,
heuvelen, die
elk op
op hun
hun kop een dorpken
dragen.
•
Veel
mondkost hadden
de arme
arme vluchtelingen
vluchtelingen niet
niet mee
mee
Ved mondkost
hadden de
nemen, 't was
kunnen nemen;
ook zoo
zOC) overiilrl
Misschien al
al
was ook
overiild gegaan.
gegaan. Misschien
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oudbakken broodjes,
broodjes, een
een droge
droge vijgenkock,
vijgenkoek, een waeen paar oudbakken
voet; Maria
Maria met
met den
den kleinen Jezus
Jezus schrijterkruik. Wellicht te voet;
op haren schouder
schouder of
of in
in haren
haren hals,
hals, gelijk
gelijk de
de Oostersche
Oostersche
lings op
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volksvrouwen dat doen,
doen, en
en Jozef
Jozef met
met den
den voorraadzak
voorraadzak op
op zijn
zijn
rug
en dein
den hakigen
hakigen gaanstok
gaa.nstok in
in de
de hand.
hand.
rug en
De
groote woestijn
woestijn naar Egypte
Egypte mochten
mochten zij
zij niet
niet eenzaam
eenzaam
De groote
doortrekken.
was te
te gevaarlijk,
gevaarlijk, van
van wege
wege de
destruikroovers.
struikroovers.
doortrekken. Dat was
Zij
moesten met
een groote
groote handelskaravaan
handelskaravaan meereizen.
meereizen. Dat
Dat
Zij moesten
met een
was
lastig, want
immeraan dag
dag uit,
uit, trokken
trokken lange
lange
was niet
niet lastig,
want immeraan
dag in dag
rijen
kemelen en muilezels
muilezels met
beladen de
de grijze
grij'ze
rijen kemelen
met zware
zware pakken beladen
vlakte
in. Reuk-werken,
Reukwerken, wierook,
elpenbeen uit
uit
vlakte in.
wierook, goudstaven
goudstaven en
en elpenbeen
1 , laken
Elam
laken uit
uit Babylonië,
Babylonië, purper,
purper, juweelen,
juweelen, koraal,
koraal, borduurborduurElami,
werk
uit Syrië,
Syrië, gedroogde
gedroogdeolijven,
olijven,vijgen,
vijgen,schaa:pwol,
schaapwol, huiden,
huiden,
werk uit
olie,
Palestina, werden
werden op
op de
de hooge
hooge ruggen
ruggen
olie, wijn
wijn en
en balsem
balsem uit
uit Palestina,
der.
Egypte vervoerd.
vervoerd.
der. kemelen
kemelen naar Egypte
werden geringe
geringe reizigers
l'eizigers gaarne
gaarne ininBij
zulk 'n karavaan
Bij iulk
karavaan werden
door de
de kooplui
kooplui en
en kemeldrijvers.
kemeldrijvers. In
In 't Oosten
zijn
gelijfd
Oosten zijn
gelijfd door
alle reizigers
l'eizigers broeders.
broeders.
In den
den dag
dagworden
worden de
devermoeide
vermoeide voetgangers,
voetgangers, vooral
vooral de
de
vrouwen
kinder'~, op
de kernels
lremels en
en muilezels
muilezels gezet;
gezet; de
de
vrouwen en
en kinderen,
op de
ruiters
gaarne hun zadel
zadel af
af om
om wa't
voet to
tel loopen
loopen
ruiters staan
staan gaarne
wat te voet
en
de 'stramme
'stramme boonen
rekken. Ondemege
Ondel1Wege krijgen
krijgen de
de
en de
beenen uit
uit te rekken.
armen
allicht een
een dronk
dronk uit
uit de
dewaterkruik
waterkruik ofofden
denwijnzak.
wijnzak.
armen allicht
Voort
dagen en
'en dagen
dag'en lang,
lang, door
doorstuifzand,
stuifzand, over
over
het, dagen
Voort gaat het,
harden
grond
vol
bruine
keien,
langs'
dorre
duinen
af;
dan
harden grond vol bruine keien, langs' dorre duinen af; dan
weer
door breede
breede valleien
valleien vol
vol brem
bremen
entamarisken2.
tamarisken2 •
weer door
Daarboven. zon,
zon, die haar
haar licht
lichtover
overde
de
zon, heel
heel den
diendag
dag heete
heete zon,
streek
giet. Ge
Ge ziet
ziet dat
datlicht
lichtwerkelijk
werkelijkvloeien
vloeien gelijk
gelijk water.
water.
streek giet.
Het
zand,' de
de keien,
keien, het
het gewas,
gewas, de
de dieren
dieren en
endedemenschen
menschen
Het zand,
z.wemmen
li'cht. De
De rotsen,
rotsen, duinen
duinen en
en heuvelen
heuvelen staan
staan
zwemmenin
in dat
dat licht.
te sidderen
sidderen van
van 't licht.
Hun lijven
lijven vervlieten
vervlieten in
in 't licht.
licht. Hun
Tegep
den avond
avond blijft
blijft de
de karavaan*
karavaan liggen
ligg'en in
in een
een vallei,
vallei,
Tegen den
onder palmboomen.
palmboomen. De
De kemelen
kemelen warden
worden afgelost,
afgelost,
bij
bij een bron, onder
zakken
hoop gestapeld,
gestapeld, daarnaast
daarnaast de
de. tentenzakken en
en. korven
korven op
op een
een hoop
ten gespannen.
gespannen.
JJosep'h
oseph 'en
Maria krijgen
ló1jgen van
van de
de kooplie
kooplie en
en drijvers
drijvers een
een
en Maria
teug
wijn en een
een brok
brokbrood
broodininolie
oliegedoopt.
gedoopt.ZijZijwikkelen.
wikkelen
teug wijn
zich
hunnen mantel,
manool, en
slapen op den
den grond,
grond, buiten
buiten achter
achter
zich in
in hunnen
en slapen
een
Zoo zijn
zijn zij
zij beschut
beschut tegen
tegen de
de guren
gurennachtwind
nachtwind van
van
een tent. Zoo
uit de
de zee.
zee.
lucht in
in 't Oosten pas
begint te
te grauwen,
grauwen, breekt
breekt
Als de
de lucht
pas begint
de
op.
de- karavaan
karavaan op.
1. Elam
gelegen ten
ten Oosten
Oosten van
van. Ba.bylornië
,den. benedenloop
benèdenIJoop
Elam::st:reek
streek gelegen
Babylonië en
en. van
van.iden
van
v.: altijd g,roene
boom, met lSohoone,
lichtroode
van. den
den Tdgris.
Tigris. -— 2. Trunruris'k,
Tamarisk, -v.:
groene boom
schoone, liohtroode
bloemen.
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Zoo
het voort,
voort, dage:n,
dagen, dagen,
dagen, door
door de
destekende,
stekende hitte
hitte
Zoo gaat het
en de droomerige eentonigheid. Wie
Wie denkt
denkt ererininde
dewoestijn
woestijnaan.,
aan~
de
dagen te
te tellen?
tellen? Al
Al de
de dagen
dagentoch
tochzijn
zijneender.
eender. Alleen
Alleen de
de:
de dagen
stand
der maan
maan 's nachts
laat hen
hen den
den tijd
tijdberekenen.
berekenen.
stand der
nachts laat
Th.
Van Tichelen.
Tichelen.
Th. Van
Uit
hetEvangelie»,
Evangelie.,Geloofisverdediging,
GelooDswroediging, Antwerpen.
Antwerpen.
-Uit ««Beelden
Beelden uit het

TH
EO DOOR VAN
THEODOOR
VAN TICHELEN
TICHELEN
Stabroeck
(Antw.) 1877.
1877. Kanunnik..
Kanunnik.
Stabroeck (Antw.)
Bisschoppelijk
hoofdopziener te
Bisschoppelijk hoofclopziener
Brussel.
Bestuurder van
« Ons:
Brussel. Bestuurder
van «Ons:
Geloof».
Gaf
uit:
«
Beelden
uit
Geloof ». Gaf uit: Beelden uit het
Evangelie»)
PatriarkenEvangelie », «« In
In den Patriarkentijd»,
Paulus»,», « Het
Nieuw
tijd », ««St
St Paulus
Het Nieuw
Testament».
Zijn
gaarne
gelezen
Testament» . Zijn
gelezen
opstellen
uit« «De
DeBoer
Boer»
werden
opstellen uit
>> werden_
verzameld
verzameld in «« Het
Het Haantje
Haantje op den
den_
jaar»,
Toren»
Toren >>en
eninin «Het
« Het Zonnige Jaar».
Foto Barbaix,
Barbad.x. Gent

39.

JAN.

Sedert eenigen tijd gedraagt
zich slecht.
slooht. Zijn
Zijn vader
vader heat
heefthem.
,hem allim
gedraagt Jan
Jan zich
alien_
omgang met
een zekelOOD.
heeft 't verbod
zekecrenP~et
Piet Schram
Schram V1el'boden
verboden maaT
maar Jan heeft
verbod_
met eon
niet in aoht
genomen en zijn vader
belogen. Dawrop
Daarop heeft
hooft deze
dezè zijn
Jlijnzoon_
zoon
vader belogen.
acht genomen
dan
Javondzegen gewcigerd
geslagen Dit
~t gebeurde
gebeurèLs op
op een
een Zatergeweigerden
en hem
hem gaslagen
den. stavondzegen
dag1a.vuoo.
dagavond.
-

Zondagmorgen. Anna en Victor
Victor zijn
zijn reeds ter
ter vroegmis.
vroegmis. Jan
Jan is
aan
toilet blijven
blijv100 frullenl;
frullen1 ; 'n weerbarstig
hemdsknoopje
a.an zijn
zijn toilet
weerbarstig hemdsknoopje
leve'rde
hem bijzonder
bijzonder veel
spel. Vader
Vader wacht
wacht op
op hsem
hem in
in de
de
leverde hem
veel spel.
huiskamer.
blonde, gezonde
gezonde
huiskamer. Eindclijk
Eindelijk verschijnt
verschijnt de
die knaap,
knaap, 'n
'n blonde,
jong,en, met
met mooie,
mooie, blauwe
blauwe oogen:
oogen:
jongen,
-— «« Vader,
V ader, 'n kruiskoo,
u belieft!
belieft!»
kruisken, als 't't'"u
»
Daelens
beziet he'm
hem 'n lange
poos, zwijgend,
zwijgend, niet
niet streng
streng
Daelians beziet
lange poos,
maar
treurig:
maar treurig:
1.
Frul}J8n (govveso:
(gewest): beuzelen, futseleID..
futselen.
1. Fruilen.
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- «« Het belieft
belieft mij
mij nog
nog niet,
niet, Jan.»
Jan.»
—
mooie kijkers
kijkers worden
worden nat, en
en de
de lippen
lippen krijgen
krijgen 'n trilling.
De mooie
Over het
het anders
anders zoo
zoo guitige
guitige kindergelaat
kindergelaat glijdt
glijdt als
als 'n wolk,
Over
waaronder vaders
vaders geoefend
geoefend oog
oog benevens
benevens een
een ware
ware smart
smart
waaronder
()ok een
een deeltje
deeltjewrevel,
wrevel, 'n restje
restje onwil
onwil en
en gekrenkten
gekrenkten trots
trots
ook
()ntdekt. Hij
Hij volgt
volgt als
als 't ware
ware door
door de
de vensterkens
vensterkens der
der kinderkinderontdekt.
~iel den
den strijd
strijd in
in dat
datkleine
kleinebinnenste.
binnenste.
ziel
Nog een
een blik
blik op
op vader.
vader. Jan voelt
voelt dat
dat de
de nacht
nacht aan
aan Berts
Berts
Nog
onverzettelijkheid geen
minste vermurwing
vermurwing heeft
heeft gebracht,
gebracht,
onverzettelijkheid
geen de
de minste
dat hij
hij er
er melt
met geen
geen smoesjel
smoesje1 van
van af
af zal
zal komen,
komen, hij
hij voelt
voelt
.dat
vooral en
diep dat vader
vader droevig
droevig is.
is. Daar
Daar kan
kan liij
hij niet
niet tegen
tegen
vooral
en diep
en plots
plots zakt
zakt hij
hij op
op de
de knie'al
knie~n en
en snikt
snikt het
hetuit:
uit:« «Vader,
V ader, ik
ik
en
vraag
vergiffenis,
'k
zal
't
nooit
meer
doen!»
meer doen! »
vraag vergiffeniS,
Daelèm houdt
houdt het nog
nog 'n minuut
minuut uit
uit te
tezwijgen,
zwijgen, 'n eeuwigDaeléns
heid
voor
Jan
en
voor
hemzelf.
held voor Jan en voor hemzelf.
-- {(« Over
Over wat
wat vraagt
vraagt ge
gevergiffenis,
vergiffenis, Jan?»
Jan?»
- «Over
{( Over mijn
mijn slechte
slechte noten
school, en
en omdat
omdat ik
ik gelogen
gelogen
noten in school,
—
heb, vader
vader».
».
met Piet
Piet Schram
Schramgeweest?»
geweest?»
— {(« Zijt ge met
- «Ja,
—
« Ja, vader.»
-— «Zult ge uu beteren,
beteren, Jan?»
Jan?»
kan er
er geen
geen «ja»
« ja»meer
meeruit
uitkrijgen,
krijgen, maar
maarknikt
kniktherhaalherhaalJan kan
<lelijk.
delijk.
-— {(« Zult
nu voorbeeldig
voorbeeldig zijn
zijn op.
op school,
school, en nooit
nooit ineer,
meer,
ge nu
Zult ge
meer, met
met dien.
dien ondeugenden jongen
jongen stoeien
stoeienen
ensnoepen?
snoepen?»
nooit meer,
»
Het blonde
blonde kopje
kopje gaat
gaat heftig
heftig op
op en.
en neer.
neer.
-— {(« Goed.
aan moeder
moeder en
en grootvader
grootvader verYerzult ge à.an
Goed. Straks zult
vragen.»
giffenis vragen.
»
Zelfde
Zelfd_e beweging.
-«Komaan, da
dim
ook weer
weer m'n
m'n lieve,
lieve, lieve
lieve jongen.»
jongen.»
zijt ge
ge ook
-- «Komaan,
.n. zijt
Bert
teekent JJans
ans voorhoofd
voorhoofd en
de tranen
tranen van
van z'n
z'n
Bert teekent
en kust
kust de
wangen weg.
weg.
-kind, dan
dan hebt
hebt ge
ge nog
nog ruim
ruim den
den tijd
tijd om
om
nu, kind,
— {(« Spoed
Spoed u nu,
te biechten
Onz' Heer
Heer te
te gaan.»
gaan.»
biechten en
en tot
tot Onz'
Jan
veegt haastig
haastig eens
eens met
met z'n
z'nverschen
verschenwitten
wittenzakdoek
zakdoek
Jan veegt
over z'n
oogen, en
galoppeert naar
naar de
de kerk.
kerk. Daelens
Daelens volgt
volgt
.over
z'n oogen,
en galoppeert
op
verren afstand
afstand en
en prakkezeert:
prakkezeert: ek
«'kGeloof
Geloofmet
metgrootvader
grootvader
op verren
het««boven»
boven» zal
zal zijn.
zijn ...'t
't Heeft
Heeft hem
hem moeite
moeite gekost.»
gekost.»
dat het
De dag was
was helder
helder in
in de
de lucht
lucht en
en ook
ookininden
denfamiliekring.
familiekring.
Meelt
je had
stipt het voorschrift
yoorschrift van
man in
in acht
acht gegeMeeltje
had stipt
van haar man
—.

1.
Smoesje: flauwe
flQu\ve praat.
praat_
I. Smoesje:

96

nomen, en,
en, toen
toen Jan,
nomen,
Jan, na
na vergiffenis
vergiffenis gevraagd
gevraagd te
te hebben,
hebben, er
er
met vleiende
vleiende triestigheid
triestigheid had
hadbijgevoegd:
bijgevoegd:« «Moé'ke,
Moêke, vá.'
va is
is zoo
zoo
erg boos
boos geweest»
geweest» met
metongemeene
ongemeene waardigheid
waardigheidgeantwoord:
geantwoord:
«Kind,
alles vergeven
vergeven en vergeten;
vergeten; onthoud
onthoud echter
echtergoed,
goed,
« Kind, nu
nu is
is alles
dat,
moesten dergelijke
dergelijke feiten
feiten zich
zich weer
weer voordoen,
voordoen, wat
wat God
God
dat, moesten
verhoede,
moeder heelemaal
heelemaal zou
handelen als
als vader.»
vader.»
verhoede, moeder
zou handelen
De
oude Van
Van de
de Savel
Savel had
had gemeend
gemeend het
het toppunt
toppunt van
van de
de
De oude
6tr,engheid
hebben, toen
toen Iiij
hij den
den boeteling
boeteling op
op z'n
z'n
strengheid bereikt
bereikt te
te hebben,
knie had
knie
had genomen,
genomen, en
en tusschen
tusschen 'n warme
omhelzing had gegewarme omhelzing
bromd: «Dondersche
« Dondersche spinnewiel
spinnewiel dat ge
ge zijt,
zijt, ge
ge zoudt
zoudt m'n
m'n oude
oude
karkas
nog;beroerd
beroerd
maken>>
I»
karkas nog
makeb.1
Jan had
had grootvader
grootvadergewoon
gewoon «zalig»
« zalig»gevonden.
gevonden.
De
vrede was
was dus
dus geteekend,
geteekend, en
en nooit
nooit was
was er
er meer
meer eeneenDe vrede
voudige
huiskamer, dan
Jan 's ZaterZatervoudige voldoening
voldoeningin
in de
de huiskamer,
dan toen Jan
dags daarop
een zeer
zeer bevredigende
bevredigende kaart
kaart thuiskwam
thuiskwam en
en
daarop met een
vader een
een bijzonder
bijzonder woordje
woordje van den
den bestuurder
bestuurder ontving:
ontving: ««Jan
Jan
had zijn
zijn best
best gedaan.»
gedaan.})
Grootvader
wolken; Daelens
Daelens jubelde
jubelde in
in zijn
zijn hart,
hart,
Grootvader was
was in
in de wolken;
maar
liet zich
zich niet
niet uit,
uit, en
en zei
zeie.."'lkel
bij den
denavondkgen:
,avondfzegen:
(mar liet
enkel bij
«M'n
ziet wel,
wel, dat
datgegekunt
kuntalsals
wilt.
4(1\l'n jongen,
jongen, ge ziet
ge ge
wilt.
>>»
En Jan
Jan wilde...
wilde ...
Hij
werd een voorbeeldig
V'oorbeeldig student
en later
latEn" een
ijVèrig volksmissionaris.
V'Olksmissiona.r:Îs.
student en
een ijvérig
Hij werd
De laatste woorden,
die
hij
oot
zijn
sterrenden
vader
sprak,
Ili:
stervenden
woorden, die hij tot,
sixrak, waren:
waxen : ««Ik.
zal '11'
eeuwig
da.n~en
omdat
gij
mijn
reddEn"
zijt
geweest,
omdat
gijl
mi~
ru. eeuwig danken omdat gij mijn redder zijt geweest, omdat Of mid
was. »
getsl.agenp.ebt
toon ik jong was.»
geislagen bebt toen

Arie
Sanden.
Arie Sandell.
Uit e cLeventjes',
Houdmont-Carbonel./:, Brugge.
Leventjes », Houdmont-Carbonez,

LODEWI]K
ADRIAENSEN
LODEWIJK ADRIAENSEN
.(deknaam:
Arie Sanden)
Sanden)
(deknaam:
Arie
..
Turnhout
1867. Norbertijner
Norbertijner KaKaTurnhout 1867.
nunnik
Abdij van
van Averbode.
Averbode.
nunnik der Abdij
« Licht en
en LeLeSchreef
gedichten: «Licht
Schreef gedichten:
ven»
en twee
twee bundels
bundels boeiende,
boeiende,
ven» en
geestige schetsen:
schetsen: ««Leventjes
Leventjes»» en
en
,(,<Een
Een Wereldje».

moto
Pot()

N-B
6
N-B 6

c( Boekengidlsi
Boelrengidsi».
»0
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40.

BALLADE.

Het schip
schip voer af -— Zij oogde 't na
...
na...
Het
zonlicht ging
ging met
met hem!
hem!
Het zonlicht
Nog
hoorde zij
zij het
het laatste
laatste woord
Nog hoorde
Dier
jonge, diepe
diepe stem:
stem:
Dier jonge,
«
Tot weerziens,
weerziens, Moeder!»
Moeder!» En
En zijn
zijn kus
kus
«Tot
Die op
op haar
haar lippen
lippen brandt,
brandt,
Zijn blik, die
lang den
den haren
haren zocht,
die lang
En 't wuiven van
zijn hand,
hand,
van zijn

Zij
bergt het
het alles in heur hart,
Zij bergt
Geen dag, geen nacht
gaat om,
om,
nacht gaat
Of voor haar oogen rijst Zijn
iijn beeld:
« Houd
moed, ik kom
kom weerom!»
Houd moed,
N
ooit dof is
is 't oog,
nooit bleek
bleek haar
haar wang,
wang,
oog, nooit
Nooit
zij z!jn
leest;
Als zij
zijn brieven
brieven leest;
Die
liggen alle
alle voor
voor haar
haar neer;
neer;
Die liggen
Zij leest
laatsten 't meest.
den laatsten
leeist den
En prest
prest haar
haar lippen
lippen op
op zijn
zijn naam
naam
En op
op zijn
zijn jubelkreet:
jubelkreet:
« Ik
kom terug! Mijn
brief!
Mijn laatsten brief!
Ik kom
Houd
huis en
en hart
hart gereed!
gereed!»»
Houd huis
Een kille lichtelooze nacht
Was 't leven
zonder hem;
hem;
leven zonder
Hij
keert! De nacht
nacht heeft
heeft uit
Hij keert!
uitl!Weldra
Weldra
Hoort
zij zijn
zijn stap,
stap, zijn
zijn stem,
stem,
Hoort zij
En drukt
drukt zij
zij hem in
in d'arm, en
voelt
en voelt
Zijn
kus,
en
strijkt
zijn
haar,
Zijn kus, en strijkt zijn haar,
Zijn donkre lokken
van 't gelaat,
lokken van
Veranderd, -— niet
voor
haar!
niet voor haar!
Zij
staroogt uren
uren lang...
lang ...
Zij zit
zit en
en staroogt
Daar
staat
het
reuzengroot
Daar staat het reuzengroot::
«
weerom!»» —
- 't wordt nimmer
nimmer waar,
waar,
« Ik kom weerom!
Men zei:
zoon is dood;
dood;
zeii: «« Uw
Uw zoon
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Hij stierf
stierf op
op zee,»
zee,» en
en nog
nog veel
veel meer;
meer;
1-lij
Zij heeft
heeft het
het niet
niet verstaan.
verstaan.
Zij
weerom» zoo
zoo fluit,tert
flubtert zij,
ZIJ,
« Ik kom weerom»
kijkt uu lachencl
lachend aan.
aan.
En kijkt
iedren morgen.
morgen wacht
wacht zij
zij hem;
hem;
En iedren
Dan gaat
gaat zij
zij naar
naar de
de re6;
reê;
Dan
En doolt
doolt de
de schepen
schepen langs
langs en
en tuurt
tuurt
En
N aar de
de eindelooze
eindelooze zee.
zee.
Naar
iedren middag
middag wacht
wacht zij
zij hem;
hem;
En iedren
zet zijn
zijn stoel
stoel gereed,
gereed,
En zet
En toeft,
toeft, een
een glimlach
glimlach op
op 't gelaat,
En
feestlijk Zondagskleed.
Zondagskleed.
In feestlijk
iedren avond
avond wacht
wacht zij
zij hem;
hem;
En iedren
strookt zijn
zijn peluw
peluw glad,
glad,
En strookt
luistert, —
- tot
tot het
het laatst
laatst geluid
geluid
En luistert,
Gestorven
in stad.
stad.
Gestorven is
is in
En als
als zij 't oog
voor altijd
altijd sluit,
sluit,
oog voor
Dan
is 't,
't, schoon
schoon bleek
bleek en
en stom,
stom,
Dan is
Als
lispelden haar lippen
lippen nog:
nog:
Als lispelden
({«Houd
Houd moed,
moed, ik
ik kom
kom weerom.»
weerom.»
Marie
Boddaert.
Marie Boddaert.
L:it
Uit

«Aquarellen»,
's-Gravenhage,
Cremer, 's-Gravenhage.
Aquaa‘ellen », W. Cremer,

MARIE
BODDAEl<.T. Middelburg
Middelburg (Nederl.)
(Neder!.)1844-1914,
1844·19I~...
MARIE BODDAËR.T.
Gedichten.

Wie
met den
den hamer
hamer vroeg
vroeg gereed
gereed is,
is,
Wie met
Kan
smeden als
het ijzer
ijzer heet
heet is.
is.
Kan smeden
als het
Wie
nog moeit
moet leeren
oud is,
is,
Wie nog
leeren als
als hij
hij oud
kloppen als
ijzer koud
koud is.
is.
Zal
Zal kloppen
als 'het
'het ijzer

J.J. Van
Van Droogebroeck.
Droogebroeck.
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I1UYZER.
IIUYZER.
(II
Februari)
(II

DIIU~
DIRK

(, En als
als vader
vader weeromkomt,
weeromkomt. gaan
gaan we
we allemaal
allemaal uitrijden
uitrijden
in een
een koets
koets met
met levende
levende schimmels
schimmels er voor,
voor, hé
hé Moe?»
Moe?» vraagt
vraagt
een
allerliefst vierjarig
de kamer,
kamer, waar
waar juffrouw
juffrouw
een allerliefst
vierjarig ventje,
ventje, dat
dat in de
Ja, Jaapie,
H
uyzer vlijtig
vlijtig zit
zit te
te werken,
werken, ronddribbelt.
ronddribbelt. - «o Ja,
Jaapie, dat
Huyzer
zal 'n pret wezen!»
wezen I »
o Hoe gauw?
»
- «Komt
ie gauw,
gauw, moe?»
moe?» —
- «Zeker!»
«Zeker!» —
- «Hoe
gauw?»
« Komt ie
-— «Over
of wat...
wat... Neen,
Neen, ventje,
ventje, ik
ik kan
kan je
je nu
nu niet
niet op
op
«Over n'
n' dag of
m'n schoot
schoot zetten;
zetten; 'k heb
veel te
te doen
doen v66r
vóór vader
vader thuis
thuis
heb nog veel
~omt.»
- ««Moeten
tweemaal slapen,
slapen, moe?»
moe?» --komt.» —
Moeten we
we dan
dan nog tweemaal
«~u,
misschien nog
een paar nachtjes
nachtjes meer,
meer, ventje,
ventje, en
en dan
dan
«Nu, misschien
nog een
mag
je weer
weer op
op vaders
vaders schouders
schouders zitten.
zitten. Dat
Dat doe
doe je
je toch
toch
mag je
zoo
hé, kleine
kleine schelm!
schelm! Ja!
Jal ja!
ja! jij
jij weet
weet wat
wat goed,
goed, dat
dat
zoo s-raag,
Faag, hé,
je vaders
vaders oogappel
oogappel bent,
bent, oolijkerdl»
oolijkerd I»
't Kind
ziet guitig
guitig naar
naar zijn
zijn moeder
moeder op,
op, zegt
zegt ininzich
zichzelven:
zelven :
Kind ziet
o Levende schimmels!»
«Levende
luider, terwijl
terwijl hij
hij aan
aan moeders
moeders
schimmels!» en
en dan
dan luider,
boezelaar
trekt:·«
Zeg, moessie,
moessie, Henkie
Henkie en.
en· Richard
Richard gaan
gaan toch
toch
boezelaar trekt:
«Zeg,
Qok
«Zeker!»—
- «U
« Uook?»
ook?»—- « Natuurlijkl»
«NatuurlijkI» —
-ook mee?»
mee? »--«Zeker!»
«En
hoe kleeden
kleeden we
we ons
ons aan,
aan,moe?»
moe?»—
- «Op
«Opz'n
z'nZondagsch,
Zondagsch,
«En hoe
kind,
vader doet
doet z'n
z'n gouden
gouden en
enzilveren
zilveren medalie
medalie aan.»
aan.» —
kind, en vader
«Die
van den koning
koning gekregen.
gekregen. Gaat
Gaat de
de koning
koning ook
ook
« Die heeft
heeft ie
ie van
o En va
mee?» -— o«Wel
neen, kind,
hoe kom
kom je
je der
der bij?»
bij?» - «En
va
Wel neen,
kind, hoe
brengt 'n boel moois
zul je eens
eens zien.
zien. -Kom!
Dat zul
-- Kom!
moois mee?» -— o«Dat
laat me
me nu met
met rust;
rust;"}jaapie,
aap ie, —
- ga
ga daar
daar 'n beetje spelen,
spelen, maar
zachtjes,
en Richard
Richard wakker.»
wakker.»
zachtjes, anders
anders worden
worden Henk en
De
kleine jongen
stil in
ineen
eenhoekje
hoekjezitten
zitten
De kleitie
jongen knikt
knikt en
en gaat stil
spelen
een houten
houten paardje,
paardje, waaraan
waaraan hij
hij nu
nu en
en dart
danververspelen met
met een
telt
dat «va
«vathuis
thuis-komt,
komt, die
die lieve
li.eve val.»
va! ~> Henkie
Henkie en
enRichara.,
Richard·,
telt dat
knaapjes
één jaar,
jaar, slapen-rustig
slapen -rustigvoort.
voort. Ze
Zezijn
zijn nog
nog
knaapjes van twee en één
te jong,
jong, om
om va.n
van hun
hun vader
vader tetedroomen,
droomen, anders
an,ders deden
dedenzij
zij
het zeker;
zeker; want
want vader
vader is
is dol
dol op
opzijn
zijnkinderen,
kinderen, en
enwanneer
wanneer hij
hij
aan wal
wal is,
is, speelt
speelt hij
hij met
methen,
hen,evenals
evenalszij
zijmet
methurt
hunspeelgoed.
speelgoed.
De
moeder werkt
werkt vlijtig
vlijtig verder
verder aan
aan het
het stukje
stukjekindergoed
kindergoed
De moeder
dat zij
zij onder
onder handen
handen heeft.
heeft. V66r
Vóór haar op
op tafel
tafel ligt
ligt de
delaatste
laatste
brief,
dien zij
zij van
van haar
haar man
man ontving.
ontving. Ze
Ze neemt
neemt hem
hem 'op
·op en
en
brief, dien
herleest
eenvoudige woorden,
woorden, die
zij al
al zoo
zoo dikwijis
dikwijls las.
las.
herleest de eenvoudige
die zij
Zij ziet de spelspel- en
en taalfouten
taalfouten daarin
daarin niet!
niet 1 Zij
Zij voelt alleen de
innige
er uit
uit straalt
straalt -— 't verlangen naar z~jn
warme liefde,
liefde, die er
irmige warme
zijn
vrouw
kinderen, dat er
er uit
uit spreekt.
spreekt.
vrouw en kinderen,
100
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En in
in datzelfde
datzelfde oogenblik
oogenblik staat
baai van
van Vigo,
Vigo, aan
aan
staat in
in de baai
de
noordkust van
van Spanje,
Spanje, de
de eerste
eerste officier
officier van
van het
hetstoom'jtoomde noordkust
het dek
dek bij
bij den
denfokkeschoot.
fokkeschoot. Met
Met ontontschip
schip Conrad
Conrad op
op het
hoofd zien
zien bemanning
bemanning en
passagiers naar een
een ininzeilzeilbloot
bloot hoofd
en passagiers
doek
op een
een plank
plank ligt,
ligt, met
met de
devoeten
voeten naar
naar
doek genaaid
genaaid lijk,
lijk, dat
dat op
de
reeling. —
- Het
Het gebruikelijke
gebruikelijke korte
korte gebed
gebed wordt
wordt gedaan,
gedaan,
de reeling.
en
plechtig klinkt
klinkt daarna
daarna het:
het: «En
zoo laten
laten wij
wij dan
dan het
het
en plechtig
« En zoo
stoffelijk
Huyzer, matroos
matroos van
van eerste
eersteklasklasstoffelijk overschot
overschoi van
van Dirk Huyzer,
ovér aan
de zee,
zee, en
en bevelen
bevelen zijn
zijn ziel
ziel in
in de
de genade
genade van
van
se, over
aan de
God!
twee, drie,
drie, in
in Gods
Gods naam!
naam! en
en
God! Amen!»
Amen!»-— Dan:
Dan: Eén,
Eén, twee,
't lijk
weg in
in 't onmetelijke
- Juffrouw
Juffrouw Huyzer
Huyzer is
is
lijk zinkt
zinkt weg
onmetelijke graf.
graf. —
Richard hebben
hebben geen
geen
weduwe
weduwe geworden;
geworden;Jacob,
Jacob, Henkie
Henkie en
en Richard
vader
meer, -— en
en zij
zij weten
weten het
het niet.
niet. Ze
Ze zijn
zijn allen
allen ter
ter ruste
ruste
vader meer,
gegaan,
vóór hij
hij ging
ging slapen
slapen heeft
heeft Jaapie
J aapie nog
nog met
met moeder
moeder
gegaan, en v66r
de handjes
handjes gevouwen
gevouwen en gestameld:
gestameld: ««Bewaar
mijn lieve
lieve va'tje
va'tje
Bewaar mijn
-— Onze
Onze Lieve
Lieve Heer!»
Heer!})
(16
(16

Februari)
Februari)

Ze
gehoord dat
dat de
deConrad
ConradDungeness
Dungenesswas
wasgepasseerd;
gepasseerd;
Ze had gehoord
een
oud vriend
vriend was
was het
hetMejuffrouw
Mejuffrouw Huyzer
Huyzerkomen
komenzeggen.
zeggen.
een oud
Vroolijk
Dirk overmorgen
overmorgen hier
hier
Vroolijk had
had ze
ze geantwoord:
geantwoord: «Dan
«Dan kan Dirk
7Jijn.»
overmorgen: haar
hart popelde;
popelde; elk
elk
zlijn.»En
En nu
nu was
was het
het overmorgen:
haar hart
oogenblik
staan. Zij
Zij dacht
dacht er
er over
over om
om hem
hem
oogenblik kon
kon hij
hij voor
voor haar
haar staan.
met
J aapie van'
halen. Maar
Maar ze
ze kon
kon de
de andere
andere
met Ja.apie
van'de
de boot
boot te
te gaan halen.
kleinen
wist ook
niet, of de
de boot
boot er
e:t1
kleinen nog
nog niet
niet alleen
alleen laten:
laten: ze
ze wist
ook niet,
reeds
hooren —
- eerst
eerst nog
noggauw.
gauw de
de
reeds -was.
-was.Straks
Straks zou
zou zij
zij gaan hooren
boel
Alles moet
moet er
er frisch,
frisch, vroolijk
vroolijk en
en prettig
prettiguitzien,
uitzien,
boel aan kant. Alles
die kinderen
kinderen maken
maken altijd
altijd zoo'n
zoo'n rommel,
rommel, en...
en ...
als
als vader komt; die
daar
hoort ze
ze voetstappen
voetstappen op
trap. Een
Een blijde
blijde lach
lach vliegt
vliegt
daar hoort
op de trap.
over
gelaat... Zou
Zou hij
hij 't't reeds
reeds zijn?
zijn? Ja,
Ja, hij
hij isis het
het zekerl
zeker I
over haar
haar gelaat...
Haastig
gooit ze
ze haar
haar schort
schort af;
af; nogmaals
nogmaals klinken
klinken de
devoetvoetHaastig gooit
stappen
in 't portaal.
Ze ijlt
ijlt naar de
de deur,
deur, maar
maar blijft
blijft staan,
staan,
stappen nu in
portaal. Ze
want
van buiten
buiten wordt
wordt er
er op
opgeklopt.
geklopt. ««Da's
dwaas,}) denkt
rlenkt
want van
Da's dwaas,»
«
dat
doet
hij
nooit.
Oh!
't
zal
een
grapje
\-an
hem
zijn
ze,
ze, «dat doet hij nooit. — Oh!
zal
grapje x-an hem zijn
immers
altijd
vol
gekheid,
die
malle,
goeie
vent!»
-— hij
hij _zit
.zit immers altijd vol gekheid, die malle, goeie vent!» —
Gauw
nog
een
blik
in
't
kleine
spiegeltje
een
haastig
gladGauw nog een. blik in
kleine spiegeltje een haastig gladhaar, en
en dan
dan roept
roeptze
zelachend:
lachend: ««Ja,
Ja, jal
jalkomt
komt
strijken
strijken van
van 't't haar,
d'r
maar in
in —
- ik
ik weet
weet toch
toch wel
wel wie
wie d'r
is, gekke
gekke ve
... \) rtf't
d'r maar
d'r is,
ve...
WOord
de lippen,
lippen, als
als de
dedeur
deurlangzaam
langzaam
W6ord besterft
besterft haar
haar op
op de
wordt
geopend, en
zij het bleeke,
bleeke, van
van schrik
schrik bestorven
bestorven gelaat
gelaat
wordt keopend,
en zij
ziet
van Willem,
Willem, hun
hun oudsten
oudsten vriend,
vriend, die
die altijd
altijd 't eerst
ziet van
eerst naar
de
booten gaat,
ze binnenkomen.
binnenkomen. - « God!
« God!Willem,
WilJem, wat
wat
de booten
gaat, als
als ze
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vraagt ze
de
gaat jij
jij zeggen?»
zeggen?» vraagt
ze sidderend,
sidderend, want
want ze
ze leest
leest op
op dat
ontstelde,
marmerwitte gelaat
een onheil.
onheil. Die
Dieweggezonken
weggezonken
ontstelde, marmerwitte
gelaat een
die trillen.de
trillende lippen
lippen en
en die
diedwalende
dwalende blikken
blikken spreken
sprekel'l
oogen,
oogen, die
kwijnend, van
van. dood
dood en
en tranen.
tranen.
kwijnend,
Angstig
oude vriend
vriend haar
haar aan,
aan, en
en als
alshij
hijeindelijk
eindelijk
Angstig ziet
ziet de
de oude
met moeite uitbrengt:
moet niet
niet schrikken,
schrikken,hoorl
hoor!—
- maar...»
maar... »
uitbrengt: «« Je moet
-— grijpt
schouder en
en zegt,
zegt, heesch
heesch en
en bevend:
bevend:
grijpt zij
zij hem
hem bij
bij den schouder
«
wat met
met Dirk?»
Dirk?» Een
Eenzwijgend
zwijgend hoofdknikken,
hoofdknikken, een
een gil,
gil,
« Is
Is er wat
en dan een
een slaperige
slaperige kinderstem,
kinderstem, die
die uit
uithet
hetbed
bedroept:
roept:« «MoesMoesdaar?» Juffrouw
Juffrouw Huyzer
Huyzerisishalf
halfbezwijmd
bezwijmd
sie,
Moessie, is
sie, Moessie,
is va'tje daar?»
een stoel
stoel neergevallen,
neergevallen, haar
haar lippen
lippen weigeren
weigeren de
de vraag•
vraag"te
te
op
op een
doen,
die
in
haar
oogen
ligt,
en
\Villem,
de
oude
trouwe
vriend,
doen, die
oogen ligt, en Willem, de oude trouwe vriend,
zegt
zacht: «« Uit
U it den
den mast
mastgevallen',
gevallen, zwaar
zwaar gebroken,
gebroken, heel
heel
zegt zacht:
... » —
- «0
« 0.Godl
Godldoodl
doodl»
giltJuffrouw
Juffrouw Huyzer,
Huyzer, terterzwaar,
zwaar, en
en...»
» gilt
wijl
hoofd brengt
brengt als
als (leden
deden de
deherherwij1zij
zijde
de handen
handen aan
aan het hoofd
senen
haar pijn,
pijn, nu
nu zij
zij die
dievreeselijke
vreeselijke tijding
tijding moet
moetbegrijpen.
begrijpen.
senen haar
Dan ziet ze
ze smeekend
smeekend den ouden
ouden Willem
'Villem aan
aan en
enxvraagt:.«Ocht
vraagt:" « o.ch t
zeg,
waar is,
is, zeg
zeg dat
dat ie
ie nog
nogleeft!»
leeft!»
niet waar
zeg, dat 't niet
liefkoost zachtjes
zachtjes jufjufWillem
zwijgt) maar
Willem zwijgt_,
maarzijn
zijngroote
groote hand
hand liefkoost
Huyzer's haar,
een traan
traan rolt
roltlangzaam
langzaam uit
uitzijn
zijn oog
oog
frouw
frouw Huyzer's
haar, en een
op
haar eenvoudig
eenvoudig kleedje.
kleedje. —
- «« Komt
Komt va
va niet
niet weerom?
weerom? Is
Is
op haar
va'tje
dood?» vraagt
kleine Jacob,
Jacob, uit
uit het
het bed
bed ziende.
ziende. De
De
va'tje dood?»
vraagt kleine
oude
vriend voelt,
voelt, dat de
de arme
arme vrouw
vrouw niet
niet antwoorden
antwoorden kan,
kan, en
en
oude vriend
daarorn
antwoordt hij:
« Stil,
aapje -— je vader
vader is
is naar
naar Onzen
Onzen
daarom antwoordt
hij: «
Stil, JJaapje
Lieven,.
gegaan.» —
- De
De twee
twee kleinsten
kleinsten slapen
slapen rustig
rustig
Lieven Heer
Heer gegaan.»
voort,
aapje komt
bed uit,
uit, gaat
gaat naar
naarzijn
zijnmoeder
moeder
voort,' maar
maar JJaapje
komt het
het bed
en
vraagt nogmaals:
nogmaals: «« Moe,
Moe, moessie,
moessie, komt
komt ie
ie niet
niet weerom?
weerom?
en vraagt
Gaan
we nou niet
niet met
met de
de schimmels?»
schimmels?»
Gaan we
Da.ar grijpt
de gebogen
gebogen vrouw
\'TOUW eensklaps
eensklaps het
het blonde
blonde kinderkindergrijpt de
kopje
aan. Luid
Luid schreiend
schreiend drukt
druktzij
zij 't knaapkopje met beide handen aan.
haren boezem,
boezem, en
en snikkend
snikkend zegt
zegt ze:
ze: ««Jaapie,
Jaapie, jaapie,
Jaapie.
aan haren
je aan
wat
zal er nou
nou van
van jou
jou en
en jejebroertjes
broertjesworden?»
worden?»
wat zal
JJustus
ustus Van
Van Maurik.
Maurik.

]USTUS
VAl\; MAURIK.
:MAURIK.Amsterdam
Amsterdam1846-1905.
1846-19°5. Schreef
Schred
JUSTUS VAN
veelgelezen
novellen.
veelgelezen novellen.

,V
eet alles
wat ge
ge zegt,
zegt,
Weet
alles wat
maar
zeg niet
niet alles
alles wat
wat gle
weet.
maar zeg
ge weet.
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Onder
- en
en bevel
bevel tot
tot zwijgen
zwijgen —
- sluipen
sluipen we,
we~
Onder goed
goed geleide
geleide —
in
den donkeren
donkeren avond,
avond, over
over besneeuwde
besneeuwde loskaaien.
loskaaien. De
De tocht
tocht
in den
vordert
tusschen balen
en kisten,
kisten, over
over ringen,
ringen, kabels
kabels en
en
vordert tusschen
balen en
strengen.
staan we
we verblind
verblind in
in den
den dagschijn
dagschijn eener
eener naakte
naakte
strengen. Nu staan
gloeilamp,
lange loodseni
100dsen1
gloeilamp, dan
dan schoorvoeten
schoorvoetenwe
we voort,
voort, langs
langs lange
in
tastbare duisternis.
duisternis. Eindelijk
de landingsbrug'
landingsbrug'
in tastbare
Eindelijk bereiken
bereiken we
we de
van
onze boot.
boot. Een
Een kleine
kleine koopvaardijer,
koopvaardijer, die
van op
op de
de kaai
kaai
van onze
die van
en uit
met al
en
uit rivierschepen,
rivierschepen, met
al zijn
zijn kranen
kranen en
en katrollen,
katrollen, aan
aan
inladen is...
't inladen
is ...
Ons eerste
IS nu
nu een
een kajuit
kajuit tetebemachtigen.
bemachtigen.Vreeselijk
Vreeselijk
eerste zorg
zorg is
enge
hokjes, met
met twee
twee bedden
bedden boven
boven elkaar,
elkaar, en
en een
een derde
derde
enge hokjes,
ter zijde...
ter
zijde ...
In
de kajuit
kajuit vond
vond ik
ik het
hetonnoembaar
onnoembaar benauwd.
benauwd. Ik
Ik dacht
dacht
In de
aan
mijn luchtige kloostercel,
kloostercel, met haar
haar open
open raam
raam naar
naar bosch
bosch
aan mijn
en
ons hoofd
hoofd ging
ging het
hetladen
ladenininrazend
razendtempo3,
tempo3,
e.n heide!
heide! Boven
Boven ons
met stampen
stampen en
stooten, een helsch
helsch geraas
geraas van
van kettingen
kettingen en
en
met
en stooten,
plofbonzen.
Voor
en dauw
dauw lagen
lagen we
we samen
samen tetepraten.
praten. Om
Om vijf
vijf uur
uur
Voor dag en
in een
een mistig
mistig vriesweer,
vriesweer, stonden
op het
het dek.
dek. Rond
Rond zes
zes
in
stonden we
we al
al op
uur begon de
de eindelijke
eindelijke afvaart.
afvaart. In effen
effen lage
lage lijnen
lijnen schoven
scpoven
uur
donkere oevers
oevers heen;
heen; op
op regelmatige
regelmatige afstanden
afstanden wierp
wierp een
een
de donkere
elektrische baken4
baken4 haar
maanschijnselen over
woelige wawaelektrische
haar maanschijnselen
over de
de woelige
Lang
bleven
we
niet
boven;
in
krachtig
Engelsch
tervloeren.
tervloeren. Lang bleven we niet boven; in krachtig Engelsch
beduidde ons
ons de
de kapitein
kapitein *dat
dat we
we onderdeks
onderdeks moesten
moesten blijven
blijven
beduidde
buiten de
deHollandsche
Hollandschewaters5.
watersf>.
tot buiten
uur of
of zoo
zoo voelden
voelden we
weons
onsopgenomen
opgenomen door
door de
de
N a een
een uur
Na
6
machtige
deining
der
zee.
Wind
huilde
door
het
want
en
machtige deining der zee. Wind huilde door het want6 en
floot
door
de
spleten.
In
gang,
salon
en
kajuiten
ontstonden
floot door de spleten. In gang, salon en kajuiten ontstonden
aanvallen van
van zeeziekte.
zeeziekte. Goddank
Goddank mochten
mochten
luidruchtige aanvallen
we nu
nu het
het dek
dek op.
op. Op
Opde
delage
lagevoorvoor-enenachtersteven7
achtersteven 7 was
was 't
we
houdbaar; daar
daar sloegen zware
zware zeeën
zeeën over
over de
deverschansing,
verschansing,
niet houdbaar;
striemden horizontaal
horizontaal de schuimkuiven
schuimkuiven der
der golven
golven heen.
heen.HHoo00striemden
geklauterd, zagen we,
we, ver
ver weg
weg ininden
denzeelgrijzen
geelgrijzendageraad,,
dageraad"
ger geklauterd,
1. buocis
.LooU.s v.
v.: : houten
houten bergplaats.
bergplaats. —
- 2.2.Landingsbrug
La,ndingsbrug:: loopplank,
loopplank, brug
brug1.

van boord
boord naar
na.ar den
den vasten
vasten wal.
wal. —
- 3 3In In
ïdoZendtempo:
tempo:zeeT
zeersnel.—.
sneJ.-' 4.
4.
van
ra.zend
Baken 0.:
ton, paal,
paa,!, die
diehet
hetvaarwater
vaarwater aanwijst.
aanwijst. —
- 5.5.Ifollandsche
HoJland5c.he
Baken
o.: ton,
waters: :elke
tot op
op3 3km.
km.af-,
af~
waters
elkestaat
staat beheerscht
beheerschtdedezee
zee lang,;
laags zijn
zijn .kust
kust tot
stand. —
- 6.
6. Want
Want o.
0.:: al
alhet
hettouwwerk
touwwerk aan
aan boord.
boord. —
- 7.
7. VoorVoor- en
enaohterac;hterstand.
steven m.:
m.: voorvoor- en
en achterdeel
achterdeel van
van een
eenschip.
schip.
steven
1 04

wegzinken de
de lage
lage Hollandsche
wegzinken
Hollandsche duinen.
duinen. Een
Een vuurtoren,
vuurtoren, als
als
uit
een speeldoos
speeldoos zoo
zoo klein,
klein, knipoogde
knipoogde schitterwit.
schitterwit. En
En reeds
reeds
uit een
k!wam
ons geleide
geleide nadergestoomd.
nadergestoomd. Drie
rechter en
en drie
drie
kwam ons
Drie ter
ter rechter
ter linker
linker zijde,
zijde, scheerden
scheerden Engelsche
Engelsche torpedojagers'
torpedojagers l naderbij.
naderbij.
Lange,
smalle, grauwgeverfde
grauwgeverfde rompen,
drie zware,
zware, als
als
Lange, smalle,
rompen, met
met drie
in
de vaart
vaartachteroverhellende,
achteroverhellende, schouwen.
schouwen. Ze
Ze ploegden
ploegden de
de
in de
zee
met geweld,
geweld, gooiden
gooiden wallen
wallen water
wateropopzij,
zij,N766rvóór- en
en achachzee met
terschip
beurtelings in de
de baren
barenbedolven.
bedolven.
terschip beurtelings
Dit was mijn
mijn eerste zeevaart. Terwijl de meesten
meesten hun
hun beroerdberoerd2
heid
in
salon
en
kajuit
uitgeeuwden,
of
uitbraakten,
bleef
ik,.
heid2 in salon
uitgeeuwden,
uitbraakten, bleef ik,
het hoogste
hoogste dek.
dek. De
Degrijze
grijze
in
mijn overjas
overjas geduffeld,
geduffeld, zitten
op het
in mijn
zitten op
klaarte van
van een
een wintermorgen
wintermorgen verlichtte
verlichtte de
de zee.
zee.
Niet
vele schepen
schepen voeren
voeren ons
ons voorbij.
voorbij. Engelsche
Engelsche werden
werden
Niet vele
door
één
of
twee
torpedojagers
begeleid.
Noorwegers
lichtgedoor één of twee torpedojagers begeleid. Noorwegers lichtgevoeren alleen.
alleen. Voor
Voor die
die vreesden
vreesden we
we de
de Duitsche
Duitsche
verfd,
verfd, voeren
3 • Met
haaien
ruwe weer
weer —
- de
de hoogbrug
hoogbrug wankte
wankte links
links en
en
haaien3.
Met dit
dit ruwe
r;echts
tot
aan
het
watervlak
waren
onderzeeërs
zoozeer
rechts tot aan het watervlak — waren onderzeeërs zoozeer
te duchten;
duchten; wel,
wel, beduidde
beduidde mij
mij een
eenmatroos,
matroos,losgeslagen
losgeslagen
niet
niet te
mijnen.
zee stond
stond hol4
hol' alom...
alom... Afwisseling
Afwisseling brachten
brachten onze
onze
mijnen. De
De zee
5, die
verte dobberden
dobberden en
en tetezinken
zinkenscheschetorpilleurs
torpilleurs5,
dienu
nu in
in de verte
dan recht
op ons
ons aanstevenden6
aanstevenden 6 en rakelings
rakelings langs
langs den
den
nen,
nen, dan.
recht op
7 schoten.
boegspriet
schoten.
boegspriet7
Hoe
verliepen de
dien dag?
dag? Aan
Aan eten
eten viel
viel niet
niet
Hoe verliepen
de uren
uren van
van dien
te denken.
denken. Tot praten
praten had
had geen
geen den
denmoed.
moed. Verkleumd
Verkleumd van
van in
in
storm
staan, daalden
daalden we
we naar
naar de
dekajuit;
kajuit;werden
werden
storm en
en stuifnat
stuifnat te staan,
door
muffe lucht
lucht daaruit
daaruit verdreven.
verdreven. Om
vier uur in
in den
den
door de muffe
Om vier
achtermiddag
roep: «« Land
Land aan
aan stuurboord8!»
stuurboordB!» Een
Een
achtermiddag klonk
klonk de
de roep:
lange
berg, in
in mistige
mistige verten,
verten, liep,
liep, als
alseen
eenreuzig
reuzigdijkhoofd,
dijkhoofd,
lange berg,
Daar ons
onsschip
schipvan
vanIcoers9
koers 9 veranderde
veranderde om
om zijn
zijn
steil
in zee.
zee. Daar
steil in
weg
door het
het Teemsmond-mijnveldlo
Teemsmond-mijnveld lo te
vinden, verloren
verloren we
we
weg door
te vinden,
weerom
het oog.
oog. Langzaam
Langzaam vorderden
vorderden we
we tusschen
tusschen
weerom het land
land uit het
l ;\. Mastpunten
drijvende
Mastpunten van
van gezonken
gezonken schepen
schepen staken
staken
drijvende boeien
boeientl.
op torpedobooten
1.
Torpedojager: snelvarend
'llelvarend schil',
<la t ol'
torpedoboot ell jacht
jacht inaakt.
maakt.
1. Torpedojager:
schip, dat
Torpedoboot:
om torpedo's
türpedo'ö af
af tetesehieten.
"chieten.Torpedo
Torpedo v.:
sigaar_V
Torpedoboot: boot,
boot, ge"chákt
geschikt om
sigaar-vormige
springstof gela,den.
ge1'1ucn. -— 2.
2. Hier
Hier wordt
wordt de
dczeeziekte
wC7.iekte bebevormige buis,
buis, met
met springstof
doeld.
- 3.
3. Haaii:
Haai: groote
groote roofvisch.
roohi"ch. Hier
Hierduikbo:)ten.
duikbo·.ltell.onderzeeërs.
ond6rzeeërs. —
- 4.4.IRA:
Hol:
doeld. —
-ontstuimig.
- 5.
5. Torpilleur (Fran,sch):
(Fran.sch): torpedoboot.
torpedoboot. —
- 6.
6. Stevenen:
Stevenen: varen.
va.ren. —
ontstuimig. —
7.
Boegspriet m.:
(boeg
1l1.:voorste
voorste
7. Boegspriet
m.:rondhout
randhoutda.t
datbuiten
buitenden
denboog
boeguitst('ekt,
uitsteekt,
(boeg
gedee.lte
den voorsteven).
voorsteven). -— 8.
8. Stuurboord
Stuurboord o.:
0.: reehterboord
rechterboord van
van een
een
gedeelte van
van den
schip.
9. Koers
Koers m.:
m.: richting
richting van
V:Lnean
'L'C1l&chip.
schip. —
- 10.
10.Mijnveld:
!lfijnvcld: plaats
plaats
schip. -— 9.
waar
veel onderzee,sche
onderzee;;che mijnen
Boei v.:
Y.: drijvend
drijvl'lld baken.
baken.
waar veel
mijnenliggen.
liggen.- — 11.
H. Boei
:
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bier
uit de
de baren
baren op.
op. Aan
Aan bakboordl
bakboord 1werd
werd nu
nuook
ook een
een
hier en
en daar uit
hoogland
zichtbaar. Toen
viel de duisternis.
duisternis. In
In de
deschemering
schemering
hoogland zichtbaar.
Toen viel
gleden
we nog
nog talrijke
talrijke schepen
schepen voorbij,
voorbij. die
die met
met een
eenzwak
zwak
gleden we
lichtje
aan de
de ra2,
ra 2 , voor
voor anker
anker lagen3.
lagen: l . Toen
Toen rumoerde
rumoerde ook
ook
lichtje aan
onze
machine niet
langer. Om
Om zeven
zeven uur
uur 's avonds zochten
onze machine
niet langer.
bed op,
op, en
enrustten
rusttenheerlijk,
heerlijk, ininslaap
slaapzezongen
,gezongen!en
jCn
we
ons bed
we ons
gewiegd
regelmatige deining
deining der
der zee.
zee.
gewiegcl door
door de
de regelmatige
De
dag onthulde
onthulde ons
ons ter
ter linker
linkerzijde
zijde een
eentraagzaam
traagzaamrijzend
rijzend
De dag
hoogland:
niet lang
lang hadden
hadden we
we gevaren
gevaren ----~.tusschen
tusschen een
een
hoogland: en
en niet
vijftigtal
zeeschepen door,.
die ook
hervatten —
- toen
toen
vijftigtal zeeschepen
door,,die
ook den
den tocht hervatten
een rechteroever
rechteroever op de stille
stille wateren
wateren nevelde.
nevelde. Stilaan
Stilaan onderonderscheidden
zwarte winterbosschen,
winterbosschen, waarboven
waarboven de
de gestrekte
gestrekte
scheidden we zwarte
lijn
een naakten,
De torpedojagers
torpedojagers
lijn van een.
naakten, besneeuwden
besneeuwden heuvelrug.
heuvelrug. De
hadden
ons verlaten;
verlaten; duikbooten
duikbooten hadden
hadden in
in dit
ditbinnenwater
binnenwater
hadden ons
geen
toegang. Maar
Maar zie,
zie, juist
juist toen
toen alleman
alleman op
op 't dek
stond,
geen toegang.
dek stond,
en al
al de
de passagiers
passagiers in
in levendig
levendig gepraat
gepraat hun
hunopgeruimde
opgeruimde stemstemming
lucht gaven
gaven —
- breekt
breekteen
eenwoedende
woedendekanonnade4
kanonnade'" los.
los.
ming lucht
Granaten
huilen aan van
van den
den rechterover,
rechterover, spuiten
spuitenzuilen
zuilen water
water
Granaten huilen
op
waar ze
ze in
in zee
zee slaan.
slaan. Een
Eenreuzig
reuzig slagschip'
slagschip') geeft
geeft antant·
op waar
woord,
bliksemt langs
langs weerskanten
weerskanten zijn
zijn schoten
schoten af.
af. TorpedoTorpedowoord, bliksemt
vernielers
schieten heen,
woelen bergen water
water op
op zij.
zij. En
Enzoozoovernielers schieten
heen, woelen
waar,
ons schip,
schip. duikt
duikt de
de toren
toren van
vaneen
eenonderonderwa.ar, niet
niet ver
ver van
van ons
Onze matrozen
matrozen loopen
loopen naar de
de reddingsbooten
reddingsbooten die
die
:reeër
op. Onze
zeeër op.
aan de
de davits6
davits<l hangen.
hangen. Iedereen
Iedereen schouwt
schouwt ademloos
ademloos toe...
toe... Met
Met
een breeden
breeden lach
lach slaan
sláan de
deblauwjakken7
blauwjakken7 onze
onze ontsteltenis
ontsteltenis gade:
gade:
dat
schieten is louter
louter oefening,
oefening, en
en zij
zij laten
laten de
de booten
booten niet
niet
dat schieten
af, maar halen
halen ze
ze binnen
binnen omdat
omdat we
we de
de haven
haven naderen.
naderen.
Hilarion Thans,
Minderbroedor.
Thans, Minderbroedeq-.
ll'it
'it. • ~I
ij Il Oorlog».
Oorlo<,!''. S.
Fm llci~{,lIH' Drukkerij,
Drukkcrij, Mechelen.
}Iechelcn.
Mijn
S. Franciscus'

1. Bakboord
2. Ra
H':L v.:
v.:mazthout
mrulthout ona
illA
Bakboord0.:
o.: linkerboord
linkerboordvan
van een
een schip.
achip. -— 2.
zeil
op tetehouden.,
houden, (meerv.
(meerv. ra,as).
ra.a.~). —
- 3.
3. Voor
Vooranker
:wkerlig-gos:
liggl>.: naet
lI1("t
zeil op
uitgeworpen
4. Kanonnade
Kanonna.de v.:
T.: hevig
hevig geschutvuur.
g~chutvu'lllr. —
- it.
uitgeworpenanker
anker liggen.
liggen. -— 4.
Slagschip:
groot oorlogsschip.
oorlogsschip. -— 6.
6. Davits
Davits m.
m. mv.: ijzeren
stangonwvaaraan
lffiI.I,raall
Slagschip: groot
dzeren stangon
op zeeschepen
zeeschepen reddingsbooben
redddngsbooten hangen.
7. Blauwjakken:
Blauwjakken: zoo
zoo noel:am
noem. . de
de
hangen. -— 7.
Engelsehen
hun matrozen
matrozen (blue-jacke6s).
(blue-ja.ckets).
Engelschen hun
~n
een.
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ANTONIUS
THANS
ANTONIUS THANS
(Pater
Hilarion)
(Pater Hilarion)
Maastricht
1884. Minderbroeder.
Minderbroeder.
Maastricht '884.
Vluchtte
oorlog over
over
Vluchtte tijdens
tijdens den
den oorlog
Holland
front en
en werd
werd
Holland naar
naar het
het front
verpleger
het krijgshospitaal
krijgshospitaal
verpleger in
in het
vau
zijn boeiend
boeiend
van. ~abour.
Cabour. Vandaar zijn
oorlogsdagboek:
Mijn Oorlog».
Oorlog ».
oorlogsdagboek: «« Mijn
Schreef
verder: ««Omheinde
Omheinde HoHoSchreef verder:
ven
», enz.
enz.
ven »,», « Maria-gedichten
Maria-gedichten»,

Foto
Barbaix, Gent
Foto Barbaix,
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DE KOETSE.

't Was maneklaar.
maneklaar. 'n Ouderwetsche
koetse, 's avonds
late,
sche koetse,
avonds late,
verte, langs
langs
verwikkelde,
verwikkelde, in
in de
de verte,
de witgevrozen
witgevrozen strate.
strate.

Ot
boever zat,
tot over
over de
de oo00De boever
zat, tot
ren
in zijn
zijn winterklakke
winterklakke
ren in
van
ottersvel, en
kapte naar
naar
van ottersvel,
en kapte
z'n
peerden met
met de
de djakke.
djakke.
z'n peerden
Hij
horkte, half
slape, naar
naar
Hij horkte,.
half in
in slape,
het
schraal gepiep
gepiep van
van de
de assen,
assen,
het schraal
en
hoorde te
te allen
allen kante
kante heeheeen hoorde
sche
schapershonden bassen.
bassen.
sche schapershonden
Uit 't grauwe
Noorden blies
blies de
de schei
schel
grauwe Noorden
pe wind,
beet bij
bij snakken
snakken
wind, en
en beet
de
rostgedroogde loovers
loovers van
van
de rostgedroogde
de mager eiketakken.
eiketakken.
Er zat,
zat. gewiegeld
gewiegeld in
in de
de toptoppen
van 'n reke tronken.
tronken,
pen van
'n uil.
verdrietig lijk
lijk 'n krijuil, verdrietig
schend spinnewiel
ronken.
spinnewiel te
te ronken.
107

De koetse
De
koetse vloog.
vloog. Ze
Ze dobberde
dobberde op
op
de knuisten
knuisten va.n
van de bane.
bane.
De
boever geeuwde
geeuwde en
en keek
keek omhooomhooDe boever
ge,
naar de
de koopren
koopren mane.
mane.
ge, naar
Omer
K. De
DeLaey.1Laey.l
Omer K.
l";t. «Van
Kcurboeke:'ij, 1:-uven.
L"u\'en,
Lande », Keurboekerij,
Van te Lande»,

44.
lVIN'I'EltSTIL'I'E.
44. WINTERSTILTE.
De
grond is
is wit,
wit, de
de nevel
nevel wit,
wit,
De grond
De
wolken, waar
waar sneeuw
sneeuw in
in zit,
zit,
De wolken,
Zijn
wit, dat
dat zacht
zachtvergrijzelt.
vergrijzelt.
Zijn wit,
Het fijngetakt
fijngetakt geboomte
geboomte zit
zit
Met
witten rijp
rijp beijzeld.
beijzeld.
Met witten
De
wind .houdt
houdt zich
zich behoedzaam
behoedzaam stil,
stil,
De wind
Dat
niet het
het minste
minste takgeril
takgeril
Dat niet
't Kristallen
kunstwerk breke,
breke,
Kristallen kunstwerk
De
klank zelfs
zelfs van
van mijn
mijn schreden
schreden wil
wil
De klank
Zich
de sneeuw
sneeuw versteken.
versteken,
Zich in de
De grond
grond is
is wit,
wit, de
de nevel
nevel wit,
wit,
De
""Vat
zwijgend tooverland
tooverland is
is dit?
dit?
Wat zwijgend
Wat
hemel loop
loop ik
ik onder?
onder?
Wat hemel
handen en
en aanbict
aanbid
Ik vouw
vouw de
de handen
Dit grootsche,
stille wonder.
wonder.
grootsche, stille
J. E.
E. van
van der
derWaal's.
Waa.l.:;.
J.
lït Nieuwe
«NieuweVerzen
Verzeil».»,
Cit.

JAUJUELlNE
jALVUELINE
Dichteres.
Dichteres.

VAN DER
OER WAALS.
WAALS. Den
Den Haag
Haag 1868.
1868.
VAN

45. SCHAATSENRIJDEN.
Al wie
wie niks
niks te
te doen
doen had,
had, en
en dat
dat waren
waren er
erveel,
veel, en
en alalwie
wie
Al
niks dringends
dringends te
doen had
had en
en dat
dat waren
waren ererniet
nietweinig,
weinig,
niks
te doen
greep de
de schaatsen
schaatsen op,
op, die
die hij
hij van
van daags
daags tetevoren
voren op
ophoop
hoop
greep
zegen had
klaargemaakt en klaargelegd,
klaargelegd, trok
trok de
deijsmuts
ijsmuts
van zegen.
had klaargemaakt
1. bevensscliets
.Leven.'lschetB op blz.
blz, 29.
29,
1.
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over de
over
de ooren, zette
kraag op
op en
en spoedde
spoedde zich
zich naar
naar het
het
zette de
de kraag
ijs,-e1d.
ijsve'd. Want
De
roos dient
dient geplukt
geplukt
De roos
terwijl
bloeit,
terwijl ze
ze nog bloeit,
het
ijzer gesmeed
gesmeed
het ijzer
terwijl
gloeit
terwijl het
het nog gloeit
en 't ijs
bereden tenvijl
goed hard
hard is
is
terwijI het goed hard
ijs bereden
hard is.
is. En goed
't allicht
voor een
een ongeduldigen
ongeduldigen schaatsenrijder.
schaatsenrijder. Alleen
Alleen de
de
allicht voor
1 . Voorbeelden
Joden wachten
er balken
balken onder
onder zitten
Voorbeelden trekwachtexi tot
tot er
zittent.
ken
en hartstocht
hartstocht werkt
werkt aanstekelijk.
aanstekelijk. Dat
ziet ge
ge aan
mij:
aan mij;
ken en.
Dat ziet
Ik
in geen achttien
jaar schaverdijnen
schaverdijnen onder
voeten
achttien jaar
onder de voeten
Lk die
die in
had
gehad, ik
ik liet me,
zonder tegenstand
tegenstand een paar
paar schaatsen
schaatsen
me, zonder
had gehad,
in de
de hand
hand stoppoo,
dat nieuwerwetsch Amerikaan.sch
Amerikaansch
stoppen, niet
niet van dat
goedje
waarop ze.
ze- bij
bij ons
onsrijden,
rijden,maar
maarbeproefde,
beproefde, oudergoedje waarop
wetsche
Hollandsche schaatsen
best staal met
houten
wetsche Hollandsche
schaatsen van
van best
met houten
voet
en lang'e
minuten later
later stond
stond ik
ik aan te
voet en
lange tippen.
tippen. Vijf
Vijf minuten
schuiven
ingang van
van de
de Club
baan, voorzag
me aan
schuiven aan
aan den
den ingang
Clubbaan,
voorzag me
aa,n
't bureau
ging zitten
zitten op
op een
een
bureau van
van een vreemdelingenkaart,
en ging
vreemdelingenkaart, en
bank
om me
me door
door Ansink
- de
ouwe man
man doet
doet het
het voor
voor
bank om
Ansink —
de ouwe
de
fooien -— de
schaatsen te
te laten
latenonderbinden...
onderbinden ...
cie fooien
de schaatsen
<i/ Een-twenl
Een-twe«;1 klrie-vier!
/drie-vier! vijr-zes!
vijf'-zes! Daar
drijft hij
als een
een
Daar drijft
hij heen
heen als
vogel
op zijn
zijn wieken.
wieken. Even
Even vlug,
vlug, even
even licht,
licht, even
even vro<>lijk.
vroolijk.
vogel op
Hij heeft
het gemakkelijke
gedragen te
te worden, n>t't
gemakkeliike van
van gedragen
heeft al het
al het
het aangename
aangename van
van zichzelf
zichzelf te
te dragen.
dragen.»»
Zoo
zegt Hasebroek
wel waar
waar zijn,
zijn, want
want hij was
zal wel
Zoo zegt
Hasebroek2,2 , en 't zal
ongetwijfeld
ervaren rijder.
rijder. Maar iemand
edele
iemand die
die de edele
ongetwijfeld een ervaren
schaatskunst
niet elk jaar
beoefent,
heel weinig
weinig
bemerkt al
al heel
jaar beoe
. fent, bemerkt
schaatskunst niet
van vogelwieken, of 't moesten
een kip
kip wezen.
wezen.
moesten wieken
wieken van
van een
Althans
in
't
begin.
Het
ijs,
zoo
helder
dat
ge
't
groen
van
groen van
begin. Het ijs, zoo helder dat ge
Althans
't gras
uit
de
diepte
ziet
opschemeren,
is
zoo
verraderlijk
is zoo verraderlijk
gras uit de diepte ziet
glad,
dat ge er van
verschiet en
de vlakte
vlakte ligt eer
eer ge
glad, dat
van verschiet
en tegen de
't weet.
Maar ge went
went er
er gauw
gauw aan.
aan. Als
Als ge
gemaar
maardurft,
durft,krijgt
krijgt
weet. Maar
ge 't wel
weer in
den slag,
slag, en
en eer
eer ge
ge uw
uweerste
eerste ronde
ronde af
af
wel weer
in den
hebt,
kunt ge 't zoo
goed als
als vroeger
vroeger en
en bemerkt
bemerkt ge
ge dat
dat ge
zoo goed
hebt, kunt
uu niet
niet al
te zeer
zeer moet
moet schamen voor
anderen. Anders,
Anders, die
die
voor de anderen.
al te
anderen doen het verbazend
verbazend knap. Die
schieten en
en draaien
draaien
Die schieten
1. ll:r
nog goon
goon baJken
onuer 't ijs: 't ~js
nog niet
niet sterk
sterk genoeg
genoeg
balken onder
djs is
is nog
Er liggen nog
Busken Huet,
een IIollandsche
Hollandsche schrjjver
verLeIt he~
1826-18.86 vertelt
het rolgèndc;
rol,gencle:
schrijver 1826-1886
Huets een.
cGeen
drieu.uimsch ijs oI
·.Hoe treurig
schoon; mij hei
treurig scheeni
het
or ik kroop er op!
op! Hoe
(Geen driecluimsch
lot
der Joden,
Joden, die
rijden mogen
mogen voor en aleer de
gIa.dd.e bawl.
bna~
de gladde
niet rijden
tot der
dio niet
door c balk-en»
\\"Ordt geSCh1'll."lgd!
verheugde mij
geen Jodenkind te sijn.._
sijn... »
balken» wordt
geschraagd I Ik verheugde
mij gi3on
2. Hasebrouck:
HollandBch schrijver (1812-1896).
Hasebrouck: Hollandsch
10<)
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en zwenken over het « sterk water» met dezelfde zekerheid,
vlugheid en bewegelijkheid als Gezelle's « krinklende winkIende waterdingen »1 over 't vloeiend element. Dat rent vooruit
als een koerspaard, klauwend met armen en oeenen, of legt

~

~

~

I'o;l

>
r:n

~

j
~

f
~

.~

1. .Bedoelu zijn hier de draa.ike'·erlj.:s, die kleill";, blillkelld zwad" torretjes,
die op het water groote en kleine kr ingen be.- ch rij I"ell. (Jui,l-ot Gezelle heeft
ze pracht.ig in zijn gedicht · « Het SchrijYerke» he;<:hrt~wll. If,,~ stuk he~nt
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zoo: cO krinklenJe, winklen<le waterding ".

de
handen op
op den
den rug
rug en
en vordert
vordert statig
statig met
met langzame
langzame lange
lange
de handen
streken, of
of buigt
op zij,
streken,
buigt sierlijk
sierlijk op
zij, dan
dan links,
links, dan
dan rechts,
rechts, en
en legt
legt
beent
jen over,
kronkelt heen
als een
een paling
paling zoneler
zonder de
de
beentjen
over, of
of kronkelt
heen als
voeten
op te
te heffen,
heffen, of
ofrijdt
rijdt achteruit
achteruit gelijk
gelijk een
eenkreeft,
kreeft,maar
maar
voeten op
napper
bevalliger: 't is
een genot
genot om
om het
het aan
aan tetezien.
zien.
rapper en bevalliger:
is een
En blijkbaar
blijkbaar is 't een
genot mu
om het
het tetedoen:
doen:want
wantdedewangen_
'Nangen
een genot
blozen
tintelen en de
de monden
monden schaschablozen van
van gezondheid,
gezondheid, de
de oogen
oogen tintelen
teren
uit. Alle
Alle kommer,
kommer, alle
alle zorg,
zorg, alle
alle levensstrijd
levensstrijd is
is hier
hier
teren het
het uit.
vergeten. 't Werd
meer opgemerkt
opgemerkt diat
ijs de
demensahen
mensooen.
Werd meer
dat het ijs
zoo. Menschen
Menschen die
in 't leven
van alle
alle
,verbroedert.
yerbroedert. 't Is
Is zoo.
die in
leven van
dagen
malkaar .geen
groet gunnen,
gunnen, gescheiden
gescheiden'•als
als ze
ze zijn
zijn
dagen malkaar
geen groet
door een onzichtbaren maar ondoordringba,ren
standsondoordringbaren muur van standsvooroordeelen,
hun
vooroordeelen,die
dieworden
wordenhier
hier weder
weder gelijken
gelijken als
als in hun
kindertijd.
zoon van
.van den
den wethouder
wethouder toont
toont zijne
zijne toeren
toeren
kindertijd.De
De zoon
in
verbond met
met een
een pakhuisknecht,
pakhuisknecht, en
de ««deftige»
deftige» jonge
jonge
in verbond
en de
dame
voelt zich
zich vereerd
vereerd als
mag opleggent
opleggen 1 met
meteen
eenschaatsschaatsdame voelt
als ze mag
kundigen
de sociale
sociale kwestie2
kwestie 2 op.
op. Het
Het
kundigen schipper.
schipper.Het
Het ijs
ijs lost
lost de
erkent
gezag: de
de -meerderheid
meerderheid in
in de
de rijkunst,
rijkunst, en
en
erkent maar
maar één
één gezag:
voor
dat gezag buigt
buigt elk
elk met
met blinde
blinde bewondering
bewondering en
en genegen
genegen
voor dat
bereidwilligheid.
bereidwilligheid.
J.J. De
De Cock.
Coak.
Uit
«Uitcie
deReistesch
lteistesch », II Prentbrieven
uit Holland, Veritas, Antwerpen.
Uit Uit
Prentbrieven uit
Antwerpen..

JOZEF
COCK
JOZEF DE COCK
Herdersem (bij
(bij Aalst)
1877. PriesPriesAalst) 1877.
Hoogleeraar aan
aan de
de HooHooter.
ter. Was Hoogleeraar
geschool
Leuven. Nu
Nuleeraar
geschool te
te Leuven.
leeraar
te
Roosendaal ((N
ederland). Hij
Hij
te Roosendaal
Nederland).
schreef
a.: «« Uit
U it de
deReistescluy
Reistesch ~
schreef o. a.:
II en
en II,
11,««Ons
Ons Leven»,
Leven »,««BloemenBloemenhoedjes
(Maria-legenden), ««Van
Van
hoedjes »» (Maria-legenden),
drie
Santen».
Joz.
De
Cock
is
drie Santen». Joz. De Cock is
een
geestig en
engemoedelijk
gemoedelijk ververeen geestig
teller.
FoLoBarbaix,
Foto Barbaix, Gent

1. Opleggen:
l.
OpleggeIl : de
r"" :lIerha.n<l legg,en
leggen in
de linkerh~tnd
va.n den
den voorrnan,
voorma.n.
de r:Hiterhand
in de
linkerhand van
die dezo
dezo op den
rug houdt.
houdt. —
- 2.2. de
desociale
socialekwestie:
kwestie:het
hetrnaatschappelijic
m:w.. tsC;ha.ppelijk
den rug
vraagstuk;
middelen,
de goc>de
verstandhoudingonder
onder
vraagstuk ;hef.
hetzoekell
zaekenIn:!.!'
iniddelen,
om om
de gcxxle
verstandhouding
de
maat,ochapr{!lijko standen
bewaren en
en te
de maatschappelijko
standen te bewaren
be herstellen.
herstellen.

lIJ
IIY

4:6.
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VAN
VAN- EEN
EEN MEREL.

Maar het
-:.vlaar
toppunt der
der miserie
miserie kwam
kwam eerst
eerst toen
toen alles
allesha.rd
hard
het toppunt
en
dicht lag
lag gevrozen
gevrozen en
sneeuw terugkwam
maar
en dicht
en de
de sneeuw
terugkwam----'-maar
sneeuw,
niet doorzaagt.
doorzaagt. Zoo
dik en
en danig
danig
sneeuw, sneeuw
sneeuw waar
waar ge
ge niet
Zoo dik
viel ze
ze uren
uren en
en uren
uren achter
achter elkaar,
elkaar, altijd
altijd aan
aan maar
maar eentonig,
eentonig,
stadig
aan neerzijgend,
neerzijgend, zich
zich ophoopend,
ophoopend, alles
alles begravend,
begravend, vorvorstadig aan
men
lijnen van hagen
hagen en
en struiken
struiken uit
uit en
eneffen
effenvegenid,
vegen(d, tot
tot
men en lijnen
het
alles heel
heel dof
dof stil
stil werd
werd en
en het
het scheen
scheen of
of 't nu
voor
het alles
nu voor
goed
met alle
alle leven
leven uit
uit was.
was.
goed met
Maar
want hij
hij had
had kou en
honger, en
en hij
hij
Maar hij
hij leefde
leefde nog, want
en honger,
moest eten;
eten; tusschen
tusschen de
destronken
stronkenen
entakken
takkenvan
vanzijn
zijnhoutmijthoutmijtdomein,
en tusschen
tusschen kon
kon dringen
dringen was
was alles
alles
d.omein,zoo
zoo ver
ver hij
hij er
er in en
herhaaldelijk
doorsnuffeld en
doorfrutseld. Zelfs
Zelfs onder
onder in
in
herhaaldelijk al
al doorsnuffeld
en doorfrutseld.
langs
de blokken
blokken waarop
waarop de
de benedenlaag
benedenlaag rustte,
rustte, was
was hij
hij gaan
gaan
langs de
piepen en
en peuteren.
Er bleef
bleef nu
nu bepaald
bepaald niets
niets —
- maar
maar niets
niets meer
meer —
- en
en hij
hij had
had
een leege
leege maag.
maag.
Doch
zie, daar
daar was
was de
de redding.
redding.
Doch zie,
kleine jongen had in
in zijn
zijn bermhertigheid
bermhertigheid voor hongerige
hongerige
Een kleine
vogels de
de sneeuw
sneeuw op
op het
het pad
pad weggevaagd
weggevaagd en
enererkaf
kafgestrooid.
gestrooid.
Kaf, met
met een
een aantal
aantalverloren
verloren korenhalmen
korenhalmen er
ertusschen
tusschenvoorvoorKaf,
had hem
hem zitten
zitten afloeren,
afloeren, heel
heel stil,
stil, maar
maar zijn
zijn oogen
oogen
zeker! Hij
Hij had
zeker!
vol begeerte;
begeerte; en kijk!
kijk! de
de goede
goedebrave
braveknaap,
knaap, nu
nuzijn
zijnwerk
werk
vol
van bermhertigheid
bermhEJrtigheid was
verricht, was
was er
er doodeenvoudig
doodeenvoudig van
van
van
was verricht,
door
getrokken achter
om hem
hem geen
geen ververdoor getrokken
achter den
den gevelhoek,
gevelhoek, als
als om
dere vrees
vrees in te
te boezemen
boezemen en
en hem
hem vrij
vrij spel
spel tetelaten.
laten.
dere
Maar
waren
er
geen
gevaren
bij?
Was dat
dat alles
alles
Zou
hij?
Zou hij? Maar waren er geen gevaren bij? Was
rechtschapen? Hij
Hij herinnerde
herinnerde zich
zich opeens
opeens
wel natuurlijk
natuurlijk en rechtschapen?
den geweldigen
en dacht
dacht met
met eene
eene
-den
geweldigen plof
plof uit
uit zijn
zijn prille
prille jeugd
jeugd en
huivering
aan
zijne
doode
familie.
huivering aan zijne doode familie.
Doch zie!
ziel Zij
Zij die met
met hem
hem waren
waren gebleven
gebleven in
in dit
dit kille
kille land
land
Doch
van
armoede,
wat
poovere
musschen
en
een
paar
magere
vinvan armoede, wat poovere musschen en een paar magere vinken waren
waren er al
al bij!
bij!
ken
Rap I Ach!
Ach! de
de ledigheid
ledigheid ininzijn
ZIJngedarmte.
gedarmte.
Rap!
0!
Ol gunst!
gunst I er
er was
was graan!
graan 1 Ja!
Jal graan
graan tusschen
tusschen 't kaf.
kaf. Ze
Ze
om met
met bek
bek en
enklauw,
klauw, 't stoof
stoof op
op rondom
rondom hen en
en
!Vochten
vochten er om
i~ zaten\
zate1\ en aten,
aten, schoefeligl
schoefelig1 vlug
vlug en
en vraatzuchtig,
vraatzuchtig, tot
tot ze
ze
hun bekornste
bekomste hadden
gauw terug
terug elk
elk in
in zijn
zijn eigen
eigenvrije
vrije
hun
hadden en
en gauw
kropen.
schuilplaats kropen.
ze sliepen
s liepen weer
weer eenmaal
eenmaal kommerloos
kommerloos in
in de
de weelde
weelde van
van
En ze
1. Schoefelig,
Schoofelig, schoefelachtig,
schoeJelachtig, schoffelachtig
schJOffela.chtis(gewest)
(gewest):
tehaa.stig
haastig
1.
: al te
IIJ:!
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hun
de voldaanheici
voldaanheid hunner
hUhner lijven
lijven en
ért onder
onder den
den luister
luister
hun dons
dons en de
van
wonderen nachthemel
nachthemel neep
vorst voort.
voort.
van den wonderen
neep de vorst
had zich
zich zelfs
zelfs een
een stondeken
stondeken overslapen
overslapen —
- hij
hij was
Waszoo
zoo
Hij
Hij had
goed
waar hij
toen hij
hij tetevoorschijn
voorschijnschoot
schootwaren
waren
goed .*waar
hijwas
was -— en toen
de andere
de
andere sloebers
sloebers al ter
ter plaatse.
plaatse.
Zonder verder
schudde hij
hij zich
zich heelemaal
heelemaal wakker,
wakker,
verder dralen,
dralen, schudde
repte
ging al
aldadelijk
dadelijk te
tewerke
werkemet
metsnavel
snavel
repte uit,
uit, streek
streek neer
neer en ging
en poot.
en
poot.
Maar
als een
een
Maar toen
toen gebeurde
gebeurdeiets
iets heel
heel vreemds
vreemdsen
en akeligs
akeligs '-- als
korte
windruk voer
over hem
hem en
enterzelfdetrtijde
terzelfdeJrtijde lag
lag hij
hij neerneer·
korte windruk
voer over
gesmakt
onder een verraderlijk
verraderlijk gedoken
net. Hij
Hij wrocht
wrocht en
en
gesmakt onder
gedoken net.
wroette,
een oogenblik,
oogenblik, toen
toen hij
hij zijn
zijn dikken
dikken kop
kop
wroette, hij
hij dacht
dacht een
door
mazen had,
had, dat
dat hij
hij weer
weerover
overwas,
was,maar
maar,zijn
zijn schouders
schouders
door de mazen
wilden
eer hij
hij goed
goed wist
wistwat
wateigenlijk
eigenlijkplaats
plaatsgreep,
greep,
wilden niet
niet mee,
mee, en eer
zat
hij gekneld
gekneld in
in de
de goede
goedebrave
bravejongensvuist.
jongensvuist.
zat hij
verder voorviel
voorviel in
in den
denonmiddellijk
onmiddellijk nabijen
nabijen tijd,
tijd,
Alles wat
wat verder
met zulkdanige
zulkdanige snelheid
snelheid en
enwas
wasgepaard
gepaardmet
metzulke
zulkevreemvreem·
.ging
ging met
de
gewaarwordingen dat
er zich
zich eerst
eerstgeen
geenrekenschap
rekenschap
de gewaarwordingen
dat hij
hij er
van geven.
geven.
kon van
Enkel toen hij 's anderendaags
daglicht
anderen,daags morgens
morgens in 't volle daglicht
was, zijn
zijn voorhoofd
voorhoofd herhaaldelijk
helft
was,
herhaaldelijkhad
had gekneusd
gekneusd en
en de helft
van zijn
zijn staart
tot de
de overtuiging
overtuiging dat
dat hij
hij
van
staart gekraakt,
gekraakt, kwam
kwam hij
hij tot
onmeedoogend in
kooi gevangen
gevangen zat.
zat.
onmeedoogend
in een
een kooi
De eenigste
eenigste troost
troost was
was dat
dat hij
hij zulk
zulk geen
geenbijtende
bijtende koude
koude
De
meer had
had en
en 't eten
maar voor
voor 't grijpen
do'ch dat
dat
meer
eten maar
grijpen was
was -— duch
was niets,
niets, —
- maar
maar niets,
niets, vergeleken
vergeleken bij
bij het hoogste
hoogste en
en ononwas
vrijheid in Gods
Gods
b)eschrijfelijke bezit
b)eschrijfelijke
beziteens
eensvogels:
vogels: zijn
zijn volle
volle vrijheid
wijde wereld,
wereld,
wijde
Achter eenige dagen
dagen verdiende
verdiende het
het inderdaad
inderdaad innig
innigmedemede·
Achter
hij er
er uitzag.
uitzag, Wat
Wat van
vanzijn
zijnstaartepennen
staartepennen overbleef
overbleef
lijden hoe
lijden
hoe bij
onderste van
van zijn
zijn vroeger
vroeger zoo
zooprachtige
prachtigevlerken
vlerken was
wasalalen 't't onderste
bemorst; zijn
haast nooit
nooit geel
geel geveegd;
geveegd.; waaraan
tijd bemorst;
tijd
zijn bek
bek was
was haast
zou hij
hij het
het ook
ook gedaan
gedaan hebben?
hebben? Zijn
Zijn eenige
eenige zitsel,
zitsel, een
eenpaar
paar
zou
stokjes, twee
lang als
als zijn
zijn lijf,
lijf, was
was steeds
steedsbebestokjes,
twee keeren
keeren zoo
zoo lang
hij zat
zat altijd
altijd aan ineengedoken
ineengedokenop
op 't zelfde plaatsken,
smeerd en hij
met angst ,en
neer te zien
zien op
op zijn
zijn jongen
jongen beul,
beul, en
en diens
diens
met
,en vrees
vrees neer
diehem
hemmoesten
moestenkomen
komenbewonderen.
bewonderen.
vriendjes en vriendinne(es
vriendjes
viiendinnetes die
hij was waarlijk
waarlijk niet bewonderenswaardig
bewonderenswaardig —
- hij
hij voelde
voelde
Maar hij
het en
en was
was bitter
bitter en
enbeschaamd.
beschaamd.
het
Dr. Alb.
Alb, Van
VanDriesschei.1
Driessche. 1
Dr.
(Tit
l'it ««l'it.
Uit.

needzame (lagen»
Vlaamsche Boekenhalle,
Bookenhalle, Leuven.
vreedzame
da,gen Vlaamsche

LeveIl&"chet., op 1)1z.
hlz. 92.
1. lieven&schet,,,

N-B 8S
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47. DE
DE BEDELAAR.
BEDELAAR.
47.

V 66r de
de kerke,
kerke, met
met 'n
'n langen
langen
V66r
paternoster in z'n
z'n hand,
hand,
paternoster
is 'n
'n blinde
blinde bedelaar
bedelaar gegeis
zand.
hoopje
'n
hoopje
zand.
zeten,
op
zeten, op 'n
gekrulde grijze
grijze lokken
lokken
Z'n gekrulde
vlotten, lijk
lijk gezwingeld
gezwingeld vlas,
vlas,
vlotten,
z'n mutse
mutse neder,
neder, op
op den
den
uit z'n
van z'n
z'nwinterjas.
winterjas.
krage van
hem ligt
ligt 'n waterhond
waterhond te
Langs hem
slapen, die
van tijd
tijd tot
tot tijd,
tijd,
slapen,
die van
wakker schiet,
schiet, en
en met
met·'z'n
z'n witte
witte
wakker
de vlooien
vlooien bijt.
bijt.
tanden naar de
De oogen
oogen van
van den
den blinde,
blinde, in
in hunne
hunne
De
diepe holten,
holten, hangen
hangen stil
stil
diepe
en verdoofd,
verdoofd, gelijk
gelijk de
de glazen
glazen
van 'n natbedoomden bril.
Halve dagen
dagen blijft
blijft hij
hij daar,
daar, gegeHalve
beeld,
zeten
lijk 'n wassen
wassen beeld,
zeten lijk
en
hij luistert
luistert naar den
den wind,
wind, die
die
en hij
met
zijn grijze
grijze lokken
lokken speelt.
speelt.
met zijn
En de
de Winter,
Winter, die
die de
de koude
koude
grimmig
het Oosten
Oosten zendt,
zendt,
grimmig uit
uit het
z'n ververrimpelt 't grauwe
grauwe vel
vel van z'n
droogden
kop,
lijk
perkament.
droogden kop, lijk perkament.
Omer
K. De
De Laey.I
Laey.l
Omer K.
üit
Leuven.
liit «Van
Van te Lallne
Land,», Keurboekerij,
Keurboekerij, Leuven.

Schroom
doorn noch
noch distelstruik,
distelstruik,
Schroom doorn
al
wordt het
het vleesch
vlees eh gereten.
gereten.
al wordt
Het
kind van
van God
God bezocht,
bezocht,
Het kind
door God
God vergeten.
vergeten.
is
niet door
is niet
Onze Bod,.
Onze
Bod'?
1.
Levensschets op
29.
1. bevensschets
op blz.
blz. 29.
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48.

ZALIGE ALEYDIS.
ZALIGE
ALEYDIS.

De
Z. Aleydis,
AleydiiS, te
te Schaarbeek
Schaarbeek geboren,
geboren, trad
een kloos
klooster
de nalla,De Z.
trad in
in een
ter in
in de
bijheid
van Bruss
Brussel.
God bepraefde
beproefde haar
haardoor
dooreen
een
afschuwelijke
ziekte,
bijheid van
el. God
afschuweli
Ike ziek
t e,
waarom
zij van
van dedeoverige
overige
kloostenustEll1\S
werdafges
afge!:cheiden.
Zij sti
sti~rf
waarom zij
kloosterzus
tens ward
ch eid en . Zij
erf
als een
een voorbeeld
voorbeeld van geduld
geduld in
in 1250.
1250.

ZIJ WORDT
ZIJ
WORDT ZIEK.
ZIEK.
•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

• • •■

Die
goede, die
die zachte,
zachte, die
die zalige:
zalige: melaatseh!
Die goede,
melaatsch! De wreede
ziekte, die
« lepra» wordt
wordt genoemd,
dan langzamerhand
langzamerhand
die «lepra»
genoem.d, zou
zou dan
Aleydis opvreten,
fijne vingeren
vingeren tot modder
modder kneden,
kneden, haar
haar
opvreten, haar
haar fijne
teenen tot stompen
stompen knagen, haar lichaam
lichaam overweldigen,
overweldigen, zoo
zoo
groot
als het was,
was, met
met kraters
kraters van
van etter, met
bulten en
en builen
builen
groot als
met bulten
van
pest I Aleydisl Zij
zou, vóór
begraven werd,
werd, verrotten
verrotten
van pest!
v66r zij
zij begraven
Zij zou,
als
een lijk:
lijk: zij
zij zou
wordenee.n.
een graf met
met alalzijn
zijnwoekerende
woekerende
als een
zou worden
vuilnis
buiten.
vuilnis naar buiten.
• ••

•••

•••

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

.., .....
•••

ZIJ GAAT
NAAR DE EENZAAMHEID.
GAAT NAAR
Was
er iemand overleden
het klooster?
klooster?
Was er
overleden in
in het
Het klokje
klokje luidde
luidde zoo
zoo klagelijk
klagelijk als een
een zieltjen in nood; en
de zusters
zusters lieten
lieten het hoofd
hoofd en
en de
de zwarte
zwarte kap
kap diep
diep neerhangen;
neerhangen;
en
waar zij
zij gingen,
gingen, ontsnapten
ontsnapten haar
haar zware
zware zuchten of
luid
en waar
of luid
gesnik.
In de
de ker~
droef-akelig gelijk
gelijk op
op Allerzjelendag:
keric was
was het droef-akelig
Allerzielendag: het
voorkleed vap.
v~ het altaar
altaar was
was zwart:
zwart:aan
aanweerszijden
weerszijden grijnsden
grijnsden
aschgrauwe bekkeneelen
bekkeneelen op zwarte
bekaarsde schilden.
Ten,
schilden. Ten.
zwarte bekaarsde
halve
het koor
koor lag
lag een
met zilvertranen
uitgeeen. lijkwade
lijkwade met
zilvertranen uitgehalve van
van het
spreid.
Stom
hun droefheid
droefheid gingen de
nonnen in
in het
het gestoelte
gestoelte
de nonnen
Stom in hun
zitten
veg5r zich uitstaren.
zitten en strak vóór
De kaarsen knetterden tergend
de zwarthouten
kande·
zwarthouten kandeiergend op
op de
laars. Het orgel
orgel Het
Ii~ een
een slepend
slepend gedempt
gedempt voorspel
voorspel door
door de
de
ruimte drijven.
drijven.
Toen klonk
de groote voordeur
een mannenstem,
mannenstem, een
een
voordeur een
klonk aan
aan de
oude
gebroken stem;
stem; en
en voorafgegaan
voorafgegaan van
van koorknapen
koorknapen trad
trad
oude gebroken
een
grijze priester
door de
de middenbeuk
een grijze
priester met
met zwarte
zwarte kap
kap aan door
der kerk
kerk binnen.
binnen.
«
Subvenite... » ging
zang, komt,
komt, heiligen
heiligen van
van God,
God, komt
komt
ging de zang,
«Subvenite...»
herwaarts;
komt aangevlogen,
aangevlogen, engelen
engelen des
des Heeren, en
neemt
en neemt
herwaarts; komt
115
115

haar
in ontvangst,
ontvangst, haar
haar offerend
offerend in
in het
hetaanschijn
aanschijn des
desAllerAllerhaar in
hoogsten!.....
hoogsten!.
Achter
priester op
geruimen afstand
een
Achter den
den priester
op geruimen
afstand kwam
kwam er
er een
vrouv■' vooruit
vrouw
aarzelstappend als
op ongemakkelijke
ongemakkelijke voeten.
voeten.
vooruit aarzelstappend
als op
Een
bruine pij
pij hing
hing aan
aan haar
haar leden
leden gelijk
gelijk een
een geleende
geleende rok
rok
Een bruine
die niet past. De
De handen
handen van
vandie
dievrouw
vrouwwaren
warenmet
metwindels
windelsoveroverbonden;
het aangezicht
aangezicht was
was niets
niets te
te zien
zien dan,
dan, van
van
bonden; ook
ook van
van het
onder
en beneden
beneden den
den masker-sluier,
masker-sluier, de
waskleurige kin
kin en
en
onder en
de waskleurige
de dikklierige
dikklierige hals.
hals.
Toen
zij voor
voor het
het uitgespreid
uugespreïci baarkieed
baarkleed gekomen
gekomen was,
was, het
het
Toen zij
die
vrouw zich
op vallen
vallen en
en bleef
bleef met
met heur
heurarmen
armenuituitdie vrouw
zich plat
plat er op
gestrekt
liggen. En
En er
erwerd
werdgedacht
gedachtaan
aan
gestrekt liggen.
dendenq-oddelijken
ipioddelijken
Lijder
ten hove
hove van
vanOliveten,
Oliveten, dergelijker
dergelijker wijze
wijze moet
moet hebheb·
Lijder die ten
ben neergelegen.
Zij
lag roerloos;
roerloos; doch
doch bij
bij wijlen
wijlen liep
een rilling
rilling door
door
Zij lag
liep er een
de lenden
lenden mar
naar het
hethoofd,
hoofd, dat
datdan
danzenuwachtig
zenuwachtig schokte.
schokte. Soms
Soms
ook
smakte de
de mond.
mond. Wat
Wat zoende
zoende dan
dan die
die mond,
mond, want
want iets
iets
ook smakte
zoenen deed
zij, en hoorbaar
hoorbaar en
en hartstochtelijk.
hartstochtelijk. Was
het
zoenen
deed zij,
Was het
z;warte
baarkleed, of
dood, dien
dien zij
zij vast
vast naast
naast haar
haarmeende
meende
zwarte baarkleed,
of de dood,
te zien
zien liggen?
Libera» werd
werd dan.
dan gespeeld,
gespeeld, doch
dochnauwelijks
nauwelijks gezongezonHet «« Libera»
gen; want
want geen
geen der
der zusters
zusters noch
noch de
de priester
priesterkon
konklanken
klankenuiten,
uiten,
tenzij snokkende
snokkende snikken.
snikken.
tenzij
priester ging
ging met
met den
denwijwaterkwispel
wijwaterkwispel rond
rond de
de neergeneergeDe priester
strekte vrouw;
vrouw; dan
dan met
met het
hetWalmend
walmend wierookvat;
wierookvat; hij
hij las
las met
met
een
krop in de
de keel
keel een
een gebed,
gebed, waarin
waarin hij
hij vroeg:
vroeg:
eon krop
Dat deze
« Dat
deze vrouw
oorzake van
van ziekte
ziekte buiten
buiten de
degegevrouw die
die ter oorzake
meenschap der
in de
de schaar
schaar
meen.schap
der levenden
levenden werd
werd gebannen,
gebannen, eenmaal in
zaligrn zou
zou worden
worden opgenomen.»
opgenomen.»
der zaligen
De yriester
'priester verliet
verliet de
de kerk;
kerk; de
devrouw
vrouwopophet
hetzwawt
zWélll'tvloervloerDe
kleed kreunde
kreunde recht;
recht; en
en volgde...
volgde... doch
doch nu
nuscheen
scheenzij
zij teeneteene·
kleed
gebroken en
en inintwee
tweegevouwen.
gevouwen.
maal gebroken
Luid jammerend
jammerend kwamen
nonnen door
de kerk
kerk achterachterLuid
kwamen de
de nonnen
door de
en toen
toen zij
zij buiten
buiten waren,
waren, steeg
steeg uit
uit aller
allerborst
borsteen
eenschrijschrijaan; en
nende kreet:
kreet: « Aleydis!
ga niet
niet
nende
Aleydis!Aleydis!
Aleydis!0,0,ga
ga niet
niet heen!
heen! 0,
0, ga
heen! Gij
Gij niet,
niet, gij
gij zijt
zijtniet
nietmelaatsch,
melaatsch,o smettelooze
0 smetteloozel
Wij
heenl
I Wij
z·ijn het,
het, eilaas
eilaas!1 door
onze zonden!
onder ons
ons de
de
zijn
door onze
zonden! Gij
Gij waart
waart onder
rw:ijze maagd; wij
wij waren
waren de dwaze!
dwaze! Sluit
Sluit het
het klooster
klooster nu,
nu,
Abdis, en laat ons
ons gaan
gaanwonen
wonen met
methaar,
haar,met
metAleydis!...»
Aleydisl. .. »
Vrouw Abdis,
Toen trok
trok de
devrouw
vrouwuit
uithaar
haar
mouwen
ruwgeta.I1jc\en
Toen
mouwen
ea).een
ruwgetan4den
den akeligen
akeligen ratel
ratel der
der melaatschen,
melaatschen, en
en deed
deed dien
dien aanaanratel, den
ratel,
houdend kraken.
kraken.
houdend

II6
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De
De nonnen
nonnen gruwelden;
gruwelden; alsof
alsof zij
ZIJ geradbraakt
geradbraakt werden
werden door
door
dit onmeedo:Tend
onmccd(ngcnd geknars.
geknab.

stap voor
voor stap
stap wandelde
wandelde zij
zij voort
voort recht
recht v66r
vóór haar
haar uit,
uit,
En stap
boschwaarts.
Nog eenmaal
eenmaal draaide
draaide zij
zij zich
zich om,
om, viel
viel op
op haar
haarknieën,
knieën, en.
en
Nog
stak haar
haar armen
armen op,
op, als
als om
om iemands
iemands zegen
zegen af
af tetesmeeken
smeeken
stak
over haar
haar nederig
nederig gebogen
gebogen hoofd.
hoofd.
over
Dan ging
ging zij
zij weeT
weer verder
bruine gestalte
ge~talte word
werd van
van
Dan
verder en
en haar bruine
langs
om kleiner
kleiner en
en verdween
verdween eindelijk
eindelijk achter
achter het
hetheestergeheestergelangs om
was van het
het woud.
woud.
was
Zoo
uit het
het rijk
rijk der
dergezonde
gezonde
Zoo werd
werd Aleydis'
Aleydis' uit\'aart
uitvaart gevierd
gevierd uit
menschen.
Jan Hammenocker.
Jan
HammenClClker.
s
Uit
zuiver :ds
'>eli ooge.»,
(~{)g'" ", V(vitas,
Y')l·ita. , _\ntwerpen.
Antwerpen.
als oen
«Zoo zuiver
uit «Zoo

lAr.;
HAMMENECKER
JAN HAMMENECKER
Mariakerke aid
Schelde 1878.
1878.
aid Schelde
Thans
pastoor te
te Westrode.
\Vestrode. DichThans pastoor
ter en
en Prozaschrijver:
Prozaschrijver: «Van
« Van ChrisChristus'
Apostelen», ««Gebeden
Gebeden v66r
vóór
tus' Apostelen»,
het
H.1-1Iart».
Hart». «Colloquia».
« Colloquia». Zijn
lijn
het H.
prozawerk:
zuiver als
een
Zoo zuiver
als een
prozawerk: «« Zoo
Ooge» en «« Voor
zijn
ziel » zIJn
Voor een ziel»
echte
pareltjes.
echte pareltjes.

,

1<'010
Barba.ix, Gent
Foto Barbaix,
IT
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49.

DE HELD
PATER DAJIIAAN.
HELD VAN
VAN MOLOKAI.
MOLOKAI.
DAMIAAN, Dt~

Tremeloo (Kempen)
Pater Da.miaan,
De Veuster,
geboren te 'l'remeloo
(Kempen) 1840,
1840,
Veuster, geboren
Jozef De
Daraiaan, Jozef
trad in
in de
de Congregatie
Congregatie der
der Heilige
Heilige liarten,
Harten, mdssionaris,
misaionaris, stierf als
als melaatsche
melaatse he

op Molokaï,
Molokai, 1889.

Ginds,
weg, in den
den grooten
grooten Oceaan,
Oceaan, ligt
ligt een
eeneilandeneilandenGinds, ver
ver weg,
groepl
waar hulp
hulp van
van missionarissen
missionarissen dringend
dringend noodig
noodig is.
is. PaPagroepl waar
ter Damiaan,
nog niet
hoort niet
ter
Damiaan, nog
niet tot
tot priester
priester gewijd,
gewijd, hoort
niet tot
tot de
de
uitverkorenen.
liefde van
van Christus
Christus drijft
drijft hem,
hem, en
en hij
hij
uitverkorenen. Maar
Maar de
de liefde
smeekt
het jawoord
jawoord verlaat
verlaat
smeekt zijn
zijn overste:
overste: ««Zend
Zendmij
mij(»» En
En op het
hij zijn
en gaat. Voor
hij
zijn lieve
lieve Kempenland,
Kempenland, en
Voor goed!
goed!
Honderden
slachtoffers maakt
de vreeselijkste
vreeselijkste aller
aller ziekziekHonderden slachtoffers
maakt de
ten,
de melaatschheid,
melaatschheid. onder
onder zijn
zijn aangenomen
aangenomen kinderen.
kinderen. Met
Met
ten, de
geweld
worden de aangeta-;ten
aangeta,;ten weggevoerd
weggevoerd en
en samengebracht
samengebracht
geweld worden
in een
een oord
oord van
van verschrikking2,
verschrikking2 , weldra
weldra een
een hel
hel van
van lichaanislichaamsen zieleleed.
zieleleed. Wie
der menschheid
menschheid
Wie zal
zal zich
zich over
over de uitgeworpenen der
erbarmen?
andermaal zegt
zegt Pater
Pater Damiaan,
Damiaan. ditmaal
ditmaaltot
totzijn
zijn
erbarmen? En andermaal
Bisschop: « Zend
zich opsluiten
opsluiten onder
onder levende
levende
Zend mij!»
mij! »En
En hij
hij laat zich
lijken
te redden.
redden.
lijken en
en verkankerde
verkankerde zielen
zielen om
om te
te troosten en te
Jaren spaart
spaart hem
hem de
de besmetting.
besmetting. Dan
Dan ontdekt
ontdekt hij
hij op
op zekeren
zekeren
dag,
dat ook
ook hem
hem de
deontzettende
ontzettende ziekte
ziekte heeft
heeft aangetast.
aangetast. En
En
dag, dat
ziet...
hij lacht
lacht en
en juicht.
juicht. Hij
Hij juicht,
juicht,omdat
omdatnu
nudedelaatste$
laatst~ afafziet... hij
stand tusschen
tusschen hem en
en zijn
zijn kinderen
kinderen is
is weggenomen,
weggenomen, springt te
te
paard
en brengt
brengt langs
langs alle
alle hutten
huttender
dermelaatschen
melaatschen'het
het blijde
blijde
paard en
nieuws,
inniger hun
hun broeder
broederzal
zalmogen
mogenzijn.
zijn.
nieuws, dat hij
hij voortaan nog inniger
Fr. S.
S. Rombouts.
Rombouts.
Lit
lït

ct ~
lleltl van
\"all :Molokai».
Jlolokaï ». (Voorwoont)
(V(lOrl\'oonl.) do(ir
do"r Pater
Pat en' 1{,ienraad
K,ienraad. vati
va·ll Kessel.
K61!scl.
De Held

Frater
Sigebertus ROMBOUT,
ROMBOUT, der
Fraters van
van Tilburg.
Tilburg.
Frater Sigebertus
der Fraters
Bergeyck
(Noord-Brabant) 1893.
1893. Leeraar
Leeraar en
enopvoedkundige.
opvoedkundige.
Bergeyck (Noord-Brabant)

Jongens en meisjes,
meisjes, als
soms in
in stille
stille oogenblikken
oogenblikken een
een wonwonals soms
d;erlijk
U zelf
zelf ziet
ziet werwerd,erlijk droomland
droomland voor
voor U
LTopengaat.
opengaat,waar
waar ge
ge U
~eI1i
vioor' God
onsterfelijke zielen,
dan voet
voet
ken' vioorc
Goden
en de
de onsterfelijke
zielen, houdt
houdt dan
bij
stuk.
bij stuk.
Maar weest
reeds flinke
flinke kinderen
kinderen en
en bidt.
bidt.
weest nu
nu reeds
1. De
Hawaï-eilallclen (of Sandwich-eilanden).
Sandwich-eilanden). —
- 2.2. Op
Op:Molokai.
~Iolokai.
De liawai-eil;iiiden
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30.

PATER DAMlAAN
WAl.
DAMIAAN 'OP
OP HA
HAWAI.

Op
eersten Zondag
Zondag van October,
October, nog
nog kort
kort na
na zijn
zijn aanaanOp den eersten
komst
Kohala1, zou
zou hij
hij een
een dorp
dorp bezoeken
bezoeken dat
dat moeilijk
moeilijk te
te
komst in
in Kohalal,
genaken
maar tweemaal
tweemaal in
in 't
genaken. is.
is. Zijn
Zijn voorganger
voorganger kwam
kwam er
er maar
want over
over land
land is
is het
het met
metgeen
geenmogelijkheid
mogelijkheid te
tebereiken,
bereiken,
jaar, want
en
de weg
weg over
over zee
zee isisdikwijls
dikwijls heel
heel gevaarlijk:
gevaarlijk: «Op
« Op Zondag
Zondag
en de
was
de zee
zee kalm.
kalm. In
In den
den vroegen
vroegen morgen
morgen al
al stond
stond 'k op
was de
op het
strand,
om met
met een
een Kanaksch2
Kanaksch 2 bootje
over te
te steken.
steken. Die
Die
strand, om
bootje over
boot was
was 'n gewone
uitgeholde boomstam:
boomstam: voordat
voordat 'k
gewone prauw
prauw of uitgeholde
instapte,
een akte
akte van
vanberouw
berouwverwekt.
verwekt. Daar
Daarvliegen
vliegen
instapte, had
had ik een
we
vooruit door
de branding3,
branding3 , als
als 'k eensklaps
mijn stuurman
we vooruit
door de
eensklaps mijn
hoor
schreeuwen: We
zijn' verloren.
voel m'n
m'n prauw
prauw die
die
hoor schreeuwen:
We zijn.
verloren.Ik
Ik voel
maar 'n hal
ven meter
meter breed
breed is,
is. onderste
onderste boven
boven kantelen
kantelen en
en
halven
wij
Gelukkig kan
kan ik
ik zwemmen,
zwemmen, want
want we
we
wij kopje-onder
kopje-onder de
de zee
zee in.
in. Gelukkig
konden
boot niet
niet meer
meer omwippen.
omwippen. We
We zwommen
zwommen dus terug
terug
konden de boot
naar onze
onze have,
have, ik en
en m'n
m'n twee
twee Kanakken,
Kanakken, dal
dátwil
wil zeggen,
ze.ggen, met
met
de
eene hand
hand roeien
roeien we
we door
door de
deschuimende
schuimende branding
branding en
en
de eene
met
andere stooten
stooten we
we de
de prauw
prauw vooruit.
vooruit. Ik
Ik had
hadniets
nietsververmet de andere
loren
mijn bagage4
bagage4 zat
zat stevig
stevig vastgesnoerd
vastgesnoerd aan
aan de
de boot,
boot,
loren want mijn
alleen
mijn mooi
mooi handig reisbreviertje
reisbreviertje is
is bedorven.
bedorven. Voor
Voor dezen
dezen
alleen mijn
keer
had ik
ik er
ergenoeg
genoegvan,
van,enendedevolgende
volgendeweek
weekbesloot;
besloo~ ik
ik
keer had
de
reis toch
toch maar
maar over
over de
de bergen
bergen te
te probeeren.
probeeren. Ik
Ik deed
deed er
er
de reis
vier
over, te voet
voet en
en te
tepaard,
paard,moest
moestzelfs
zelfs nog
nogeens
eenseen
een
vier dagen over,
moeite werd
werd ruim
ruim
smallen
zeearm overzwemmen.
overzwemmen. Maar
smaller' zeearm
Maar de
de moeite
beloond,
vond er
er echte
echtebrave
braveChristenen.
Christenen. 't Scheen
beloond, want
want ik
ik vond
wel
een klooster
klooster want
want ze
ze leefden
leefden geheel
geheel afgezonderd
afgezonderd van
van de
de
wel een
wereld.
vond er maar
maar drie
drie die
dieniet
nietgedoopt
gedoopt waren.
waren. Toen
Toen
wereld. Ik
Ik vond
'k aankwam,
juist een
een kindje
kindjedoopen
doopen dat
datonmiddellijk
onmiddellijk
aankwam, kon
kon ik
ik juist
daarop
den hemel
hemel vloog.»
vloog.» (Uit
(Uit een
een brief
brief van
van Pater
PaterDaDadaarop naar den
23 Oktober
Oktober 1865.)
1865.)
miaan,
miaan, 23
Zoo
verwonderen dat
Pater Damiaan
Damiaan zes
zes weken
weken
niet verwonderen
dat Pater
Zoo kan 't niet
noodig
had
om
zijn
parochie
goed
af
te
zien,
en
toch
was
noodig
om zijn
af te zien, en toch was 't een
forsch
onvermoeibaar reiziger:
paard en
en een
een
forsch onvermoeibaar
reiziger:hij
hijhield
hield elr
er een
een paard
muilezel
op
na.
muilezel op na.
l\I
en had
hem verteld
verteld dat
dat er
er nog
nogchristenen
christenen moesten
moesten wonen
wonen
Men
had hem
aan
den anderen
anderen kant
kant van
van een
een hoogen
hoogen berg
berg dien
dien men
men hem
hem
aan den
aanwees.
morgen springt
springt Damiaan
Damiaan te
te paard
paard en
en
aanwees. Vroeg
Vroeg in
in den
den morgen
rijdt weg.
weg.
't Is
voorzichtig rijden
scherp uitkijken
uitkijken in
in de
de struiken
struiken
Is voorzichtig
rijden en
en scherp
1.
KohaJa.: in 't Noorden
- 2.2. Kan.akken:
Ka.nakkeu: inboorlingen
inboorlingen der
Hawaï. —
1. Kohala,:
N(x)rden \'a.n
van Hawaï.
Hawaï-eila.nden.
- .3.
'3. Branding
golven op
op de
de kust.
kust. -— 4.
-40.
Brandingv.:
v.: woelen
woelen der
der golven
Hawaï-eila.nden.
Bagage
v.: reisgoed.
Bagage v.:
1 19
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en bosschen: want
een dorp dat
niet te
te bereiken is 100want naar een
loodat niet
pen geen gebaande
den voet
voet van
van den
den berg
berg maakt
maakt
gebaande wegen.
wegen. Aan
Aan den
hij
halt, speurt
speurt nog
eens naar
naar alle
alle zijden
zijden of
of er
er nergens
nergens een
een
hij halt,
nog eens
pad
loopt: ge zoudt
zoudt wel
wel terug
terug willen
willen uit
uit zoo'n wildernis. Maar
pad loopt:
kom,
z'n zegslui
zegslui waren
waren toch
toch betrouwbaar:
betrouwbaar: hij
hij wipt
wipt van
van zijn
zijn
kom, z'n
paard,
begint den
den bergtocht.
paard, bindt
bindt het
het vast
vast en begint
't Is broeieTig
ruwe struiken
struiken waaraan
waaraan hij
hij zich
zich
broeieTig tusschen de ruwe
naar
boven trekt,
trekt, 't is
heet ook,
ook, zengend
zengend heet
heet tegen
tegen de
de kale
kale
naar boven
is heet
lava-rotsen, waar
scherpe punten
punten moet
moet grijpen
grijpen om
om u wat
waar ge scherpe
hooger te hijschen. Ge
denkt ook altijd
altijd veel te
te haastig
haastig dat
dat de
de
Ge denkt
top
bereikt is.
is. Maar eindelijk
gij op
op de
devlakke
vlakkekruin
kruin
top bereikt
eindelijk toch
toch staat gij
en
overkant. Nergens
N ergens huizen
huizen te
te
en. kijkt verlangend
verlangend naar
naar den
den overkant.
zien.
Maar eerst
moet ge
ge 'n vrijen
hebben, en haastig
haastig
zien. Maar
eerst moet
vrijen kijk
kijk hebben,
stapt hij verder
rand waar
waar weelr
daling begint.
verder naar
naar den rand
de daling
weetr de
Geen
hut,
geen
enkele
hut.
Een
ijle
diepte
gaapt
voor hem,
Geen hut, geen
hut.
ijle diepte gaapt vOQr
waarin
af
te
dalen
is
langs
een
woeste
helling.
En
onder in
in
waarin af te dalen is langs een woeste helling. En onder
't ravijn1
ravijn l begint
-een
tweede
berg
even
steil
en
hoog.
Achter
begint-een tweede berg
steil en hoog.
den
tweedèn berg
berg zullen
zullen de
dechristenen
christenen wonen
I.. .
den tweeden
wonenl...
Hij
glijdt naar
naar beneden
beneden over
over de
de scherpe
scherpe steenruggen,
langs
Hij glijdt
steenruggen, langs
gevaarlijke
kloven.
gevaarlijke kloven.
De zon
zon gloeit
gloeit nu,
nu, zijn
zijn ooren tintelen
heet, zijn
zijn kleeren plakplaktintelen heet,
ken
doorweekt van
hij onder
onder is
is begint
begint weer
weer 't't afafken doorweekt
van zweet.
zweet. Als
Als hij
mattend
klimmen; maar
zijn moeite zal
zal belo:ond
mattend klimmen;
maar zijn
beloon.d worden. Hijgend en bevend van de koortsige
koortsige inspanning, staat hij eindelijk
op
de tweede
tweede kruin,
kruin, en
en kijkt met zweet-beloopen
oogen. Nu
op de
zweet-beloopen oogen.
moet hij
waarlijk toch
hoop houden.
houden. Géén hut;
zelfs geen
geen
hij wa.arlijk
toch hoop
hut; zelfs
enkele hut waar hij
hij even zou
zou kunnen
kunnen vragen
vragen naar
naar het
hetdorp.
dorp.
Een
dorre vlakte
vlakte ligt
daar te
te blakeren
blakeren in
in de
de felle zon,
en
Een dorre
ligt daar
zon, en
waar
vlakte ophoudt
ophoudt rijst
rijst een derde
derde berg.
berg. 't Wordt
haast
waar de vlakte
Wordt haast
een
werk; zijn
zijn handen
handen zitten
zitten vol
bloedstrepen, zijn
eel). hopeloos
hopeloos werk;
vol bloedstrepen,
sdhoenen
gekneld. Maar de
schoenen zijn tusschen de steenen kapot
kapot gekneld.
christenen
wonen; als
als 't niet
hier is,
is, clan
dan zal
zal
christenen moeten
moeten er
er toch wonen;
niet hier
't toch
achter dien
dien anderen
anderen berg
berg zijn.
zijn. Onze
Onze Lieve
Lieve Heer
Heer viel
viel
toch achter
immers
drie keer
keer onder
onder het
het kruis;
kruis; kom,
kom, klimmen
klimmen we
we
immers ook
oak drie
daar
ook nog
nog eens
over. -— Onversaagd
derde
ems over.
Onversaagd begint
begint de derde
daar ook
bergtocht.
belgtocht.
't Klimmen
zwoegen, want
want de
de verKlimmen en
em.klauteren
klauterenwordt
wordt nu
nu zwoegen,
moeide
beenen schuiven
schuiven, uit,
de open
open handen
handen vol
vol zweet
zweet
moeide beenen
tuit, en
en de
en
pijnlijk. Maar
de blijdel
em stof
stof steken
steken pijnlijk.
Maarnu
nu daagt
daagt dan
dan ook de
blijde voldoening:
enkele sprongen
sprongen tegen
tegen den
den ruwen
ruwen berg
berg op,
op, en
en
doening: Nog enkele
daar
eensklaps rusten
rusten zijn oogen lachenid
lach~ op
de vreedzame
daar eensklaps
op de
hutten,
half verdoken
verdoken onder
onderdonker
donkergeb-oomte.
geboomte.
hutten, half
l.
L.
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't Was
eerste maal
maal dat
dat ze
zehem
hem zag-en.
zagen. \Vat
\Vat staarden
staarden de
de
\Vas de
de eerste
christenen
bewonderend naar
dien schoonen
schoonen sterken
sterken man..
man.
christenen bewonderend
naar dien
Zeker,
Makua (Pater)
(Pater) daar
daar afgetobd
afgetobd zat
zat uit
uit teteblazen,
bla.zen r
Zeker, als
als de
de Makua
geloofden
ze 't wel
dat het
het hemelrijk
hemelrijk wat
wat moeite
moeite waard
waard is.
is.
geloofden ze
wel dat
-— Pater Damiaan vertelde
vertelde dat
dat hij
hij pas
pas twee
twee jaar
jaarinindeze
dezelanden
landen
was,
hij in
in 't verre
Vaderland een
een vader
vader en
en een
een moeder
moeder
was, dat
dat hij
verre Vaderland
had:
maar alles
alles en
en allen
allen had
had hij
hij verlaten
verlaten om
om God
God tetedienen
dienen
had: maar
en
andere menschen
menschen naar God
God te
te leiden.
leiden.
en andere
Neen, als 't maar
voor God
God gebeurde,
gebeurde, telde
telde lijden
lijden en
en ververmaar voor
moeienis
leerde Damiaan
Damiaan met
met zijn
zijn ernstig
ernstig woord
woord
moeienis niet;
niet; dat
dat leerde
en 't groote voorbeeld.
Pater
Koenraad van
van Kessel,
Kessel, S.
S. S.
S. C.
C. C.
C.
Pater Koenraad
Uit
lleld van
yall Atolokai
Molokaï.,»,uitglLve
Pal ers dor
dor 1111. Ilartell
te
4( De Held
'Olt eDe
uitgave van
van de
de Paters
liarten te
Ginnelren.
inneken.

KOENRAAD
HH. HarHarKOENRAAD VAN
VAN KESSEL.
KESSEL. Van
Van de
de Paters
Paters der HH.
ten. Schrijver
Held van
van Molokai».
Molokaï».
boeiend boek: «« De
De Held
Schrijver van
van het boeiend
IINIMIIMM=N1111■1•11.1=1111

M.

DE KINDEREN
KINDEREN VAN
VAl\i ."DE
."DE SOETEWEY,.1
SOETEWEY, .. l

Ze
trekken ter
ter schole ten halleveracht
Le trekken
-— Het dorpje ligt ver
ver van
van 'tgehucht
't gehucht
Om 't even, of lieflijk
lieflijk 't zonneke lacht,
Voor wind
noch voor
voor regen
regen beducht.
beducht.
wind noch
Met
blauw-baaien
rokskens,
Met blauw-baaien rokskens,
De
blinkende blokskens,
blokskens,
De blinkende
Van 's Zaterdags
versch
gevernist,
Zaterdags versch gevernist,
Zoo
trekken
ze
zwijgend
Zoo trekken ze zwijgend
De
koppekens nijgend,
nijgend,
De koppekens
Door
regen, door
door sneeuw
sneeuw of
of door
door mist.
mist.
Door regen,
Dan spreken
spreken die
die boerengespeelkens,
boerengespeelkens, geen
geen woord,
woord.
De
grooteren trekken
trekken de
de kleineren
kleineren voort.
voort.
De grooteren
«
Klikkerdeklakker », zoo
rijen
«Klikkerdeklakker»,
zoo kloefren
kloefren de rijen
Op
blokskens voorbij
voorbij langs
langs de
de grauwe
grauwe kasseien.
kasseien.
Op blokskens
Op
grootmoeders neusdoek,
neusdoek, met
met kopspeld
kopspeld gehecht
gehecht
Op grootmoeders
En kleurig
kleurig met
met bloemen
bloemen bestikt,
bestikt,
De
stroogele haren,
haren, heel
heel stevig
stevig gevlecht,
gevlecht,
De stroogele
1. !Je
bij P'utte
Putte (Mechelen).
(Mechelen).
Soetewer : gehucht
gehuela bij
De ~wey:
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Met
vuurroode lintjes
lintjes gestrikt;
gestrikt;
Met vuurroode
Bol-roode
gezichtjes
Bol-roode gezichtjes
En
oogen als
als lichtjes,
lichtjes,
En oogen
De handekens
handekens frisch
frisch en
en gezond;
gezond;
Hoe
lief en
en hoe
hoe gekjes;
gekjes;
Hoe lief
Die boerene
boerene bekjes
bekjes
Met
koffierandekes rond;
rond;
Met koffierandekes
Zoo
stappen ze
fier en
en als
als waren
waren ze
zerijk!
rijk!
Zoo stappen
ze fier
slijk,
Hun
neusdoekje sleept met
met z'n
z'n tippen
tippen door
door 't 51ijk,
Hun neusdoekje
«
Klikkerdeklakker », zoo
rijen
«Klikkerdeklakker»,
zoo kloefren
kloefren de rijen
Op blokskens
grauwe kasseien.
kasseien.
blokskens voorbij
voorbij langs
langs de grauwe
Des Zomers
Zomers dan loopen
loopen de
de jongens
jongens voorop;
voorop;
knabblen aan
raap of aan
aan pee.
pee.
Ze
Ze knabblen
aan raap
De meiskens
meiskens die
die leeren
leeren hun
hun lessen
lessen luidop,
luidop,
De kleintjes
kleintjes die
die zeggen
zeggen ze
ze mee...
mee .. _
doen ze
ze hun
hun blokjes
blokjes
Soms
Soms doen
En lichtgrijze
lichtgrijze sokjes
sokjes
Aan 't oude
kapelleken uit,
uit,
oude kapelleken
Dan
klinkt langs
langs de
de wegen
wegen
Dan klinkt
Het
joelen u
u tegen
tegen
Het joelen
En 't plif-pleffend voetjes-geluid
...
voetjes-geluid...
Maar zien
in het
het deurgat
deurgat hun
hunmoederke
moederke staan,
staan,
zien ze
ze in
sokjes .en
·en blokjes
blokjes weer
weer aan.
aan.
Gauw
Gauw schieten
schieten ze sokjes
«
Klikkerdeklakker », zoo
rijen
«Klikkerdeklakker»,
zoo kloefren
kloefren de rijen
Op
blokskens voorbij
voorbij langs
grauwe kasseien.
kasseien.
Op blokskens
langs de grauwe
Alice
N ahon.
Alice Nahon.
Uit
c Vondelingskens »,
», De
De Ned.
Ned.BoAhandel,
Boekhandel,Antwerpen.
Autwerpen.
Uit Vondelingskens

ALleE
NAHON
ALICE NAHON
Antwerpen
Van haar
haar verAntwerpen 1896.
1896. Van
schenen twee
bundels lieve
verlieve vertwee bundels
zen:
Vondelingskens»» en «« Op
zen: « «Vondelingskens
zachte Vooizekens
Vooizekens».
».
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52.

BALDER'S
BALDE
R'S DOOD.
DOOD.

Toen
Germanen, onze
onze vaderen,
vaderen, nog
nog heidenen
heidenen waren,
waren, aanaanToen de Germanen,
baden
zij Wodanl.
Wodan1 . Hij
Hij was
was hun
hun Oppergod.
Oppergod. Zijn
Zijn vrouw
vrouw heette
heette
baden zij
Freya.
Zij woonden
woonden in
Asgaard: dat
dat was
was de
deverblijfplaats
verblijfplaats
Freya. Zij
in Asgaard:
der goden.
goden. Onder
Onder hun
hun talrijke
talrijke kinders,
kinders, zal
zal ik
ik er
er drie
drienoemen:
noemen:
Balder,
Hoder. Balder
Balder was
was zacht
zacht en
en goed
goed en
en daarom
daarom
Balder, Loki
Loki en
en Hoder.
de
lieveling in
Asgaard. Hij
was het
het die
die telken
tel ken morgen
morgen de
de
de lieveling
in Asgaard.
Hij was
ron
kwam wekken
den nacht
nacht verjoeg;
verjoeg; en
en
zon kwam
wekken.uit
uit het
het Oosten
Oosten en
en den
om
die reden,
relden, was
was hij
hij bemind
bemind door
doorde
demenschen.
menschen.Loki,
Loki,B-alBalom die
der's broer,
broer, was
was 'n nijdigaard:
hij kon
niet verdragen dat
dat goden
goden
nijdigaard: hij
kon niet
en
menschen zijn
beminden boven
hij had
had
en menschen
zijn broer
broer beminden
boven hem.
hem. En
En hij
wrok
zijn hart tegen
tegen zijn
zijn broeder.
broeder.
wrok in zijn
Eens,
op 'n vroegen
morgen, kwam
kwam Balder
Balder angstig
angstig bij
bij zijn
zijn
Eens, op
vroegen morgen,
moeder
ij snikte
uit: ««'n
Oude vrouw
vrouw ververmoeder geloopen.
geloopen. HHij
snikte het
het uit:
'n Oude
scheen
in 'n afschuwelijken
sciheen.me
me vannacht
vannacht in
afschuwelijkendroom,
droom, en
en zei
zei dat
ik
weldra sterven
sterven zou...
zou... Ik
Ik moet
moet sterven...
sterven ... »» Freya
Freya sidderde,
sidderde,
ik weldra
en
liep bij
bij Wodan.
Wodan. En Wodan
Wodan en
en Freya
Freyaoverlegden,
overlegden, in
in jagenjagenen liep
genden
wat zij
zij vermochten
vermochten om
Balder te
te redden.
redden. Op
Op
gender' angst,
angst, wat
om Balder
Wodan's schouders,
~chouders, als
naar gewoonte,
gewoonte, stonden
stonden tetewachten
wachten
Wodan's
als naar
de
twee rapgewiekte
rapgewiekte raven,
Hugin en
en Mugin,
Mugin, gereed
gereed om
om
de twee
raven, Hugin
Oppergods
maken. En Wodan
Wodan beval:
beval: «Vlieg
« Vlieg heen
heen
Oppergods wil
wil kond
kond te
te maken.
over
Asgaard en
aarde, en
en gebied
gebied alle
alle dingen
dingen dat
dat ze
zenooit
nooit
over Asgaard
en aarde,
eenig
leed zouden
zouden doen
doen aan
aan Balder.
Balder. Dat
Dat niemand
niemand Wodan's
Wodan's
eenig leed
gebod overtredel»
overtredeI» En Hugin
Hugin en
enMugin
Muginvlogen,
vlogen,rapgewiekt,
rapgewiekt,
gebod
door Asgaard
Asgaard en
en over
over de
de aarde.
aarde.
Loki, de nijdigaard
nijdigaard vernam
vernam weldra
weldra Balder's
Balder's droom,
droom, en
en juichjuichLoki,
heimelijk in
zijn hart. Te
Te middernacht
middernacht reed
reed hij,
hij, onbemerkt,
onbemerkt,
te heimelijk
in zijn
Alweet, den toovenaar,
toovenaar, die
die woonde
woonde vooraf
vooraf op
op de
de grenzen
grenzen
naar Alweet,
van Asgaard.
Asgaard. Alweet,
Alweet, in
in zijn
zijn diepe
diepe spelonk
spelonk gezeten,
gezeten, las
las bij
bij
van
keerslicht, uit
zijn tooverboeken.
tooverboeken. En
Loki sprak:
sprak:
keerslicht,
uit zijn
En Loki
- «Brachten
« Brachten Hugin
Hugin en
en Mugin
Mugin Wodan's
Wodan's gebod
gebod over
over aan
aan
—
ieder· ding
ding in
in Asgaard
Asgaard en
en op
op aard?»
aard?»
ieder
« Eén ding hebben
hebben zij
zij onaangesproken
onaangesprokenvoorbijgevlogen.»
voorbijgevlogen.»
— «Eén
«( Spreek, Alweet,
Alweet, wat
wat is
is het?»
het?»
—
- « Geef me
me bergen
bergen goud
goud en
en roode
roode steenen,
steenen, en
en paarlen
paarlen
—
2100
schoon als
van Freya,
Freya, uw
uw moeder:
moeder:dan
danzal
zalikikspreken.
spreken.»»
DO
0 schoon
als die van
Die krijgt
krijgt ge:
ge: goud
goud en
enedelgesteente,
edelgesteente, en.
eri paarlen
paarlen zoo
zoo
—
«« Die
:schoon als
als die
die van
vanmijn
mijnmoeder.
moeder. Spreek,
Spreek,Alweet.»
Alweet.»
schoon
1. Woensdag (Wodansdag)
(\Yodansdag) was Wodan, Vrijdag
Vrijdag wa,s
wa., .ereya
~·r~ya. en Donderda.g
Dondercla.g
1.
Thcr
dondergod) gewijd.
gewijd.
was Thc
r (den dondergod)
123
123

Mugin brachten
brachten Wodan's
Wodan's gebod
gebod niet
niet over
over
-_. « Hugin en Mugin
den marentak.»
marentak »
aan den
Vlug wipte
wipte Loki
Loki te paard,
paard, en,
en,bliksemsnei,
bliksemsnel, rende
rende hij
hij weer
weer
Vlug
naar 't't paleis
paleis van Wodan.
Wodan. De
De nijdigaard
nijdigaard juichte,
juichte, maar
maar verborg
verborg
naar
ziin booze
boozel gedachten.
gedachten. In
den vroegen
vroegen morgen
morgen trok
trok hij
hij de
de
zijn
In den
vfcugeb van zijn
zijn moeder aan:
aan ~ daarmee
daarmèe kon
konmen
menvliegen
vliegenzoover
zoover
vleugels
begeerde, heel
rap en
en zonder
zonder moeite.
moeite. Hij
Hij toog
toog uit
uit op
op
heel rap
men 't't begeerde,
wek naar den
den marentak,
marentak, want
want die
die groeide
groeide heel
heel ver
ver van
van daar.
daar.
zoek
hij, onopgemerkt,
onopgemerkt, en
na·korten
korten tijd
tijd van
vanzijn
zijn tocht
tochtterugterugToen hij,
en na
waren zijn
zijn broeders
broeders aan
aan 't spelen
spelen het wondere
wondere spel
spel der
der
k'wam, waren
kwam,
goden. Zij
Zij vormden
aan de
de beurt
beurt
goden.
vormdenkring
kring om
om Balder
Balder daar
daar hij
hij aan
was, en ze
ze mikten
mikten op
op hem
hem met
met spitse
spitse speren
speren en
ensnedige
snedigebijlen,
bijlen,
was,
niets kon
kon hem
hem kwetsen:
kwetsen: zoo
zoo was
was 't altijd
altijd bij
bij de
de goden.
goden.
maar niets
Loki kwam
kwam bij
sprak tot Hader
Hoder die
dieblind
blind was:
was:
Loki
bij zijn
zijn broers,
broers, en
en sprak
mijn broer,
broer, speel
speel je
je niet
niet mee?»
mee?»
--- « Hoder
Hoder mijn
zou ik meedoen,
meedoen, ik zie
zie niet eens
eens waar
waar Balder
Balderswat!
staat I»»
-_. «« Hoe zou
« Hier,
Hier, broer,
broer, neem
neem mijn
mijn boog,
boog, ik
ik zal
zal uw
uw hand
hand richten.»
richten.»
0
-De pij1
pijl vloog
boog, en
trof Balder
Balder in
in 't hart,
hart, en
en
De
vloog uit
uit den
den boog,
en trof
doorstak het hart,
hart, en
en Balder
Balder zakte
zakte ineen
ineen en
enwas
wasdood.
dood.
doorstak
pijl uit een marentak
marentak gesneden,
gesneden;
Loki, de nijdigaard,
Loki,
nijdigaard, had dien pijl
niemand wist
geheim; en heel
heel Asgaard
Asgaard jammerde
jammerde nu,
nu, en
en
niemand
wist het
het geheim;
vloekte Hoder den
den blinde.
blinde.
vloekte
En Wodan
Wodan en
en Freya
Freya konnen
konnen hun
hun droefheid
droefheid niet
niet dragen.
dragen.
En
allerijl stuurden
stuurden zij
zij een
een hunner
hunner zonen
zonen naar
naar Hela,
Hela, de
deVorVorIn allerijl
van het Rijk
Rijk der
der dooden.
dooden.
stinne
stinne van
Gezeten.
op Sleipnir,
Sleipnir, Woda.n's
Wodan's reuzenpaard,
reuzenpaard, rende
hij er
er
rende hij
6ezeten .op
naartoe
met sprongen
sprongen van
van honderd
honderd voet
voet lengte.
lengte.
naartoe met
De vorstin
vorstin zat
zat op
op haar
haar troon
troonvan
vanzwart
zwartelpenbeen.
elpenbeen.
-— «
laat Balder,
Balder, mijn
mijn broer,
broer, weer
weer opstijgen
opstijgen naar
naar AsAs0 Hela,
Hela, laat
gaard.
gaard. »»
--- Neen.
Rijk der
der dooden.»
dood en. »
Neen. Balder
Balder blijft
blijft in
in het Rijk
- «
rijk is
is boven
bo.ven allen,
allen, schenkt
schenkt uu al
al
« Hela,
Hela, mijn
mijn vader
vader die
die rijk
mjn
rijkdommen en
arm worden
worden indien
indien u Balder
Balder terugterugiijn rijkdommen
en wil
wil arm
naar Asgaard.»
Asgaard.»
:rondt
zendt naar
-rijk der
der dooden.»
dooden. »
- « Neen.
Neen. Balder
Balder blijft
blijft in
in het rijk
-haar smart
smart niet
niet meer
meer
- «« Hela,
Hela, mijn
mijn moeder
moeder Freya
Freya kan
kan haar
dragen,
mijn moeder,
moeder, de
de goede.»
goede.»
dragen, mijn
-- «« Dat
wat is,
is, in
in Asgaard
Asgaard en
en op
op aarde,
aarde, schreie
schreie
Dat eerst
eerst al
al wat
drie
volle dagen;
mag Balder
Balder het
het rijk
rijk der
derdooden
dooden ververdrie volle
dagen; dan
dan mag
laten.
laten.»»
En jubelend
jubelend vloog
vloog Balder's
Balder's broer
broer weer
weer naar
naar Wodan
Wodan en
en Freya.
En
Asgaard en
en aarde,
aarde, bedroefd
bedroefd om
omden
dendoode,
doode,ween,den
weenden
En Asgaard
12
1 24

drie
Maar Balder
Balder kwam
kwam niet
niet terug,
terug, daar
daar één,
één, de
dezelfzelfdagen. Maw
.drio dagen.
had geweend.
geweend.
niet had
Door
wanhoop gedreven
\Vodan Hoder,
Hoder, den
den blinde,
blinde,
Door wanhoop
gedreven deed
deed Wodan
vtermoorden;
zou hetzelfde
hetzelfde lot
lot ondergaan,
ondergaan, maar
maar hij
hij
vermoorden;en
en Loki
Loki zou
was
tijdig verdwenen.
Loki leefde
leefde nu,
nu, ver
vervan
vanzijn
zijnouders,
ouders,
was tijdig.
verdwenen.En
En Loki
in een
een hut
hut met
met vier
vier deuren
deuren en
en vier
vier vensters
vensters om
omtetekunnen
kunnen zien
zien
alle kanten
kanten uit
uit en
en vluchten
vluchten op
op tijd.
tijd.
Maar \Vodan
en kluisterde
kluisterde hem
hem met
met zware
zware ketens
ketens
Wodan vond
vond Loki en
op
steile rots.
rots. En
En Loki's
Loki's boog
boog veranderde
veranderde hij
hij in
in een
een gifgifop een steile
tige reuzenslan_g:
reuzenslang: die
het hoofd
hoofd van
van Loki
Loki
diebond
bondhij
hij zóó
z66 boven
boven het
dat
zij onophoudend
onophoudend haar
in 's moordedat zij
haar brandend
brandend gift
gift spoog in
naars gelaat.
Er
bleef den
den nijdigen
rujdigen booswicht
booswicht één
één troost
troost over:
over: 't was
Er bleef
Sigun
trouw bij
bij hem en
en ging
gingnimmerweer
nimmerweer
Sigun. zijn
zijnvrouw,
vrouw,die
die bleef
bleef trouw
heen;
in 'n schaal
zij de
de giftdruppels
giftdruppels op,
op, zoodat
zoodat zij
zij
hee.n; en,
en, in
schaal ving zij
Loki
kwetsten. Maar
Maar telkens
schaal vol
vol was,
was, en
enzij
zij
Loki niet
niet kwetsten.
telkens de
de schaal
deze
leeggoot, vielen
vielen de
de ziedende
ziedende giftdruppels,
giftdruppels, één stond,
stond, op
op
deze leeggoot,
't gelaat
Loki en
en de
de pijn
pijn was
was hem
hemz66
zóóhevig,
hevig,Idat,
Idat) bij
bij
gelaat van
van Loki
't wringen van
zijn lijf,
lijf, de
de aarde
aarde beefde.
beefde.
van zijn

~uchtige,
zuchtige,

53.
STRIJD.
53. STRIJD.

Wat
kan de
de Winter
Winter nijdig
nijdig zijn!
zijn!
Wat kan
Hij
schudt de
de bruine
bruine boomen
boomen
Hij schudt
Die botten,
botten, en
en met
met sprietels
sprietels fijn,
fijn.
Van
nieuwe Lente
Lente droomen...
droomen ...
Va.n nieuwe
Hij
raast en
en tiert
tiert en.
en mokert
mokert aan,
aan,
Hij raast
En
beukt de
de goede
goedereuzen;
reuzen;
En beukt
:Zij
vechten en met
met vuisten
vuisten slaan,
slaan,
Zij vechten
Verachtend
wond- en kneuzen.
kneuZeIl.
Verachtend wondLaat hem
hem doen! Hij
Hij kuischt
kuischt de
de lucht
lucht
Komt!
Komt! Laat
En
buitelt in
in de
de wolken;
wolken;
En buitelt
Zijn
Sneeuwkarossen slaan
slaan op
opvluchst
vlucht
Zijn sneeuwkarossen
N
aar
verre
noorderkolken.
Naar verre noorderkolken.
Zijn
uit; zijn
zijn ruw
ruw geweld
geweld
Zijn rijk
rijk is
is uit;
Is
zijn belijdenisse...
belijdenisse ...
Is zijn
Zijn
macht? Gewogen
geteld:
Zijn macht?
Gewogen en geteld:
De zonne
zonne zal
zal beslissen.
beslissen.
Dan koepelt
koepelt gij
gij door
door blauwe
blauwe lucht
lucht
Uw blanke
·blankebloesemtenten.;
bloesemtenten ;
125
12
5

En door
door uw
uw kruinen
kruinen vaart
vaart de
de zucht
zucht
Der nieuw-geboren
nieuw-geboren Lente!
Lente!
Zr Maria
Jozefa, Heilig
Heilig Graf.
Graf.
Maria Jozefa,
Uit
Seizoon.enzang'_
Uit g cSeizoenenzaing
».

ZUSTER MARIA
MARIA JOZEFA
JOZEF A
Turnhout
1883. Klooster
Graf~
Turnhout 1883.
Klooster H.
H. Graf,
Turnhout.
Leerares. Werkt
Werkt mede
mede
Turnhout. Leerares.
aa.ll
verss:;hillende tijdschriften. Van
aaii versshillende
haar
hebben we
we 2 gedichtenbunhaar hebben
« Lichtsonnetten » en
en «Sei« Seideis:
dels: «Lichtsonnetten»
zoenenzang». Volgens
Volgens Dr.
Julius
zoenenzang».
Dr. Julius
Persyn
is zij
zij «de
« de grootste
grootste dichtePersyn is
resse ,'an
Vlaanderen»_
N-an 't huidige
huidige Vlaanderen».

Foto Barbaix,
Barbe.U:, Gent
Gent

54.
1100RT. 'T IS
DE WIND.
"rIND.
IS DE
54. II0ORT,

Hoort, 't is
de wind,
wind, 't is
de wind,
wind, 't is
wind, en
is de wind,
is de
is de
zoekende
te vinden,
vinden,
zoekende zucht
zucht hij
hij om
om ruste te
vindt geene,
geene, nooit:
nooit:
overal
rond, en vindt
overal rond,
cif hij de
daken van
van d'huizen
d'huizen verstrooit,
verstrooit,
de daken
of
hij de
de vliegende
vliegende blaren
blaren doet
doet ruischen,
ruischen,
of hij
boomen daarboven
daarboven doet
doet buischen,
buischen,
of hij de
de boomen
torren hun
hun toppen
toppen afwaait,
afwaait,
of
hij de torren
of hij
de malende
malende meulenen
meulenen draait,
draait,
of
hij de
of hij
of
hij de
de zee
zee in
in de
dewolken
wolken doet
doet botsen,
botsen,
of hij
of
hij ze
ze slaat
slaat op
op heur
heurzuchtende
zuchtende rotsen,
rotsen,
of hij
schepen daarbinnen
daarbinnen begraaft,
begraaft,
of
hij de
de schepen
of hij
of
hij door
door 't schuimbekkend
draaft ~
of hij
schuimbekkend zeewater
zeewater draaft:
limmer en
vindt
hij,
de
wind,
't
is
de
wind,
en
en vindt hij, de wind,
is
wind, en
.1immer
en
zal
hij
geen
ruste
meer.
vinden,
aimmer en zal hij geen ruste meer.vinden,
nimmer
rustt' hij
hij maar
maar eenen
eenen keer:
keer:«Stil!>
« Stil! )~
nimmer en
en rustt'
sprak
Hij,
die
immer
in
ruste
is,
«
Ik
wil!»
sprak Hij, die immer in ruste is, « Ik will»
;prak
alles in roer
roer zetten
zetten kan:
kan:
sprak Hij,
Hij, die
die alles
«
Stil!»
en
hij
rustte
..
,
en
hij
rustte
nochtan I
«Stil!» en hij rustte... en hij rustte nochtanl
Guido Gezelle.1
GezeUe. 1
l.ït

«Liedichten.
<3 ezangen
« Gedichten. Gezangen

l.~vensschets
1. Levensschets

126
126

op
blz. 7.
7.
op blz.

en
Gebrden ».
en Gebeden

J.
Lunnoo, Thielt
Thielt.
,J. Lanrax),

55.

BULLEN EN
EN BI-EENEN
BI·EENEN!
BULLEN
!

handelaar in
in bullenl
bullen 1 en
enbeenen!
beenen!»»
- o«Maarten
Maarten Tjoelen,
Tjoelen, handelaar
Meer dan
dan veertig
veertig jaar
Maarten nu
nu langs
langs de
de
jaar lang
lang sjeesde
sjeesde2 Maarten
MeeT
straten van
stad; Maarten,
Maarten, mank
mank tusschen
tusschen de
de manke
manke
straten
van de groote stad;
berries van
zijn piepend
scheeven bak
bak op
op twee
twee
berries
van zijn
piepend karke:
karke: een
een scheeven
rijsbezems voor
twee wieltjes
wieltjes die
dieloterden3.
loterden 3•
rijsbezems
voor springveeren
springveeren en
en twee
Bullen en
en bi-eenen!»
bi-eenen!»
—
<,« Bullen
Dag na
na dag
dag te
te acht
acht uur
uur 's morgens,
morgens, —
- en
en 't mocht
mocht me
me
Dag
koorden regenen,
regenen, of knoppen
knoppen vriezen,
vriezeI}, of
of schouwen
schouwen neerneerdan koorden
waaien, of spreien sneeuwen,
sneeuwen, —
- Maarten
Maarten voer
voer zijn
zijn steegjen
steegjen uit,
uit,
waaien,
straat in,
in, uit
uit op
opnering4
nering 4 en
ennijverheid,
nijverheid, stug-in,
stug-in 5 tegen
tegen alle
alle
de straat
i door
konkurrentie 6 , optimist
wetend dat
dat zijn
zlJn
konkurrentie6,
optimist7
doordag
dagen
en ding,
ding, wetend
handel floreeren8
floreeren 8 zou„
zo~, zoolang
beenderen in
in 't't vleesch
vleesch zulzulhandel
zoolang er
er beenderen
broeken verslijten...
verslijten ...
zitten en
en menschen broeken
len zitten.
- o« Bullen
Bullen en bi-eenen!»
bi-eenen!»
—
Maarten was
arm. Dat
Dat spreekt.
spreekt. Rijke
Rijke menschen
menschen rijden
rijden de.
de'
Maarten
was arm.
straat niet
om bullen.
bullen en
beenen. .. En
En hij
hij was
was mager
mager en
en
straat
niet af
af om
en beenen....
1o was
droeg
krelle 9 kleeren.
was van
van
droeg krelle9
kleeren. Zoodat
Zoodathij
hijeen
een levend
levend symbool
symbool.
~jn stiel.
door de
de gaten
gaten heen
heenvan
vanMaarten's
Maarten's frak
frak en
en
zlijn
stiel.Seeme!U
Seerne!. door
broek zou
geenhoogmoed
hoogmoed bespeurd
bespeurd hebben;
hebben; zelfs
zelfs geen
geen
broek
zou Plato12
Plato. geen
nederigheid; alleen miserie,
miserie, mensch.
menseh. Miserie!
Miserie! schiere"
schiere 13 miserie!
miserie!
nederigheid;
-— «
en bi-eenen!»
bi-eenen!»
o Bullen eri
vijf uur
uur 's winters,
zeven u.ur
uur ss zomers,
zomers,
's Avonds,
Avonds, klokslag
winters, zeven
klokslag vijf
sloot
Maarten zijn
is: hij
hij duwde
duwde zijn
zijn gerijtje
gerijtje het
het
sloot Maarten
zijn vitrien,
vitrien, dat
dat is:
diepe
uit ... Maarten
Maarten ging
ging uit...
uit ...
diepe steegje
steegje binnen
binnen -— en
en ging
ging uit...
Want hij
hij had
had een
een geweldig
geweldig gebrek:
gebrek: Maarten
Maarten dronk!
... DrinDrinWant
dronk!...
ken,
Mijnheer! ... Elken
Eiken avond,
avond. week-in
week-in week-uit,
week-uit, doorheen
doorheen de
de
ken, Mijnheer!...
vier
jaargetijden, ring
... nronk
Dronk hij
hij veel?...
veel? ...
vier jaargetijden,
ring aaneen,
aaneen, hij
hij dronk
dronk...
1.
Bullen: vodden,
vodden, oude
oude kleeren.
klc'CrC'n. —
- 2.2.Sjeezen
Sjec'-en:
rondgaan
1. Bullen:
: rondgaan

met
een
met een

sjei!S,
tweewielig rijtuig
hard loopen.
loo'Pen ..3.
- Loteren
:3. Loteren
: leuteren,
sjees, een
een tweewielig
rijtuig mei
met kap;
kw; hard
: leuteren,
loszitten,
'1. Nering:
~,~rini': bedr:jf,
hu,lr:jf, middel
mi,ldel \Nan
"" bestaan.
;ï. Stug:
Stug:
bestaan. -— 5.
loszitben, waggelen.
waggelen. -— 4.
onbuigzaam.
- 6.6.Konkurnentie.,
Konkurr~ntie\ concurrentie
conenrrent ie v.:
Ille,l,·<1inging. wedijvar
wedijver
v. : mededinging,
onbuigzaam. —
in
den handel.
handel. —
- 7.7. Optimist
Optimist:: iemand
iemand die
die alles
alle.s
in den

\'all
Va 11

<l",
de, goede
goede

,-ijde bebezijde

schouwt;
Florecren:
bloeien.
schouwt ;het
het tegeno\'crgcsteJ<1e
tegenovergesteldevan
van een
een pe'simis.t.pe,simist. -- 8.H.Floreeren
: bloeien.

-— 9.
Krelle (Kempisch):
gescheurd.
vooraJ
van klc·.':·cn.
Symbool:
9. Krelle
(Kempisch):
gescheurd.
vooral
van — -10.10.
Symbool:
zinnebeeld.
seelllenis (uit .Tezus).
.Jezus). -— 12.
I:!. Plato
PJa.ta (429-347
(429-347 voor
voor
zinnebeelcl.- — 11.
11. Seemc:
Seeme: seenienis
Chr.)
Beroemd Griekseli
(een cynisch
cynisch ofofliondsc,h
hon<lsch
Chr.) Beroemd
Griekschwijsi'cer.
wijsgeer."an
VanDiogenes
Diogen. (een
wijsgeer,
wereldsche goed
go€<J versma.adde
ver,ma::ul.de en
ton leefde)
leefde) 70U
wijsgeer, die
die alle wereldsche
en.inin e,.'n
een ton
70U
Plato
eens gezegd
gezegd 1,ebben:
hebben: «DiogcJlcS
draagt gc,clieurde
gc'ehc1lI'de kleeren,
kleeren, vtiaar
!naar
Diogenes draagt
Plato eens
doorheen
bespeur ik
ik zijn
zijnhoogmoed
hoogmoed".
doorheen de
cle 'cheuren
scheuren bespeur
». -- 13. ~('hier
Schier (gewest):
louter.
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12

Wel
gelijk Maarten
Maarten zelf
zelf zei,
zei, dat
dat hing
hingafafvan
vandedefondsen1-...
fondsen! ...
Wel gelijk
Stonden
fondsen laag, Maarten
Maarten dronk
vol; stonden
stonden
Stonden de fondsen
dronk een glas vol;
de fondsen
de
fondsen hoog, Maarten
Maarten dronk
dronk een huid
huid vol.
vol.
De pastoor
pastoor vroeg
vroeg hem
hem eens:
eens: ««Maarten
Maarten toch,
hoe kunt
kunt ge
ge
toch, hoe
zoo drinken?»
drinken?»
En
de Pastoor
Pastoor kreeg
kreeg een
een antwoord,
antwoord, waar
waar hij
hij met
met alalzijn
ZIJn
En de
2 niet
filosophie2
niet tegen-op
filosophie
tegen-op kon;
kon; want:
want:
-— «« Mijnheer
Mijnheer Pastoor,» zei
Maarten, ««zoo
zoo isis 't:
als ik
ik één
één
zei Maarten,
't: als
borreltje
ik teenemaal3
teenemaa13 een ander
ander mensch;
mensch; en
en
borreltje drink,
drink, dan
dan ben iic
die
ander mensch
mensch drinkt
drinkt dan
dan ook
ook een borreltje;
dat
die ander
borreltje; en
en eens dat
we allebei
allebei een
een borreltje
borreltje ophebben
ophebbenclan
dan trakteeren
trakteerenwe
wemalkander
malkander
en
is niet
niet diep
diep genoeg,
genoeg, en
en daar
daar staan
staan geen
geen uren
uren genoeg
genoeg
en de zee is
op
de klok...
klok... Zoo
Zoo isis't,'t,Mijnheer
Mijnheer Pastoor.»
Pastoor.»
op de
En Mijnheer
Mijnheer Pastoor
door, want,
want, als ik
ik zei,
zei, met
met al
alzijn
zijn
Pastoor ging
ging door,
antwoord te
te vinden.
vinden.
filosophie
wist hij
hij geen antwoord
filosophie wist
En 's morgens,
uur, trok
trok Maarten
Maarten weeral
weeral uit,
uit, mankend
mankend
morgens, acht uur,
tusschen
manke berries
berries van
van zijn
zijn piepend
piepend gespan, de
de straat
straat
tusschen de manke
op
- en
en met
met een
eenlirieken4
lirieken4 slag
slag door
door zijn
zijn stem:
stem:
op —
— « Bullen
bi-eenen I »>>
Bullen en bi-eenen!
** ** **
Ik heb
heb Maarten
Maarten 110elen
was hij
hij een
een
Tioelen goed
goed gekend.
gekend. En
En al was
dronkaard
droeg hij
hij krelle
krelle kleeren
kleeren en al
al reed
reed hij
hij rond
rond
dronkaarden
en al
al droeg
bullen en beenen,
beenen, 'k heb altijd
altijd voor
voor hem
hem een
eenwarm
warmplaatsplaatsom bullen.
ken opengehouden
opengehouden in
ik wel
wel een
een beetje
beetje
ken
in mijn
mijn hart.
hart. Soms
Soms was
was ik
beschaamd om zijn
zijn kennis
... als
als hij
hij b.b.v.v.topzwaar.5,
topzwaar5, in
in de
de open
open
beschaamd
kennis...
straat mij
hand toestak
« eeuwige en
eenige v...
v... vr...
vr. ..
straat
mij de
de hand
toestak uit
uit «eeuwige
en eenige
me vroeg
vroeg of
of ik
ikmeeging.
meeging.
vriendschap» -— en
vriendschap»
en me
Dan had
had ik
ik meelij
meelij met
met den
den man...
man ...
Dan
Maar ook,
ook, ik geloof,
geloof, soms
somsvoelde
voeldeikikeerbied!
eerbied Want
I Wanteen,
eenlost;
losl;
Maar
kwam nooit
een leugen
leugen ook
ookniet.
niet.Hij
Hij
woord kwam
woord
nooit over
over zijn
zijn tong.
tong. En een
gaf het
altijd krek7
krek 7 lijk
op zijn
zijn land
land groeide,
_groeide,effen-af.
effen-af.
_gaf
het altijd
lijk het op
hij was
was eerlijk.
eerlijk. Hij
Hij had
hadgoud
goudgevon-de.n
gevonden in
inzijn
zijn bullen
bullen en
En hij
weergedragen naar
naar dén
dèn rijke,
rijke, wien
wien het
het toebehoorde;
toebehoorde; soms,
soms,
't weergedragen
de brievenbus
brievenbus gestoken;
gestoken; hij
hij had
had diamanten
diamanten gegesimpelweg, in de
simpelweg,
vonden in
in 't slijk
slijk van
straat en
en ze
zeeenvoudig
eenvoudigoverhandigd
overhandigd
vonden
van de straat
aan een
een politieman.
politieman.
.aan
1.
1. Fonds
]<'Qnd.-l 0.:
geld, kapitaal.
kapita.al. —
- Z. Filosophie, philo3ophie
philo.;q>hie v.,
v.,wijsbegeertes.
wijsbegoorte.
o.: geld,

- 3.
3.TeeLemaal,
Tee:.emaal, ten eenen
eenen male:
male: geheel
gBheclen
engansch.
gansch.—- 4.4.Ltiriek
Liriek(gewoonlijk
(gewoonlijk
—
lyriek of
of lyrisch):
!yri~ch): gevoelvol.
gevoelvol. —
- 5.5.Topzwaar:
Topzwaar: zwaar
zwaar a,an
aan den
den top
top cn
tn ten
ten
lyriek
ge\'olgc dnarva.n
6. Los:
Los: lichtzinnig.
lichtzinnig. —
- 7,7,
gevolge
daarvan.Licht
licht vallende;
vallende,dronken.
dronken.~--- 6.
Krok: (uit
(uit het
hei Fransch
FraIlJSch oorrect)
correct) nauwkeurig,
nauwkeusig, juist.
juist.
I12~
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—
- «Gardeviell,
« GardevieP, dat
dat lag
lag daar
daar te
te rijden
rijden in
in de
de goot.»
goot.»
hij gaf
gaf aalmoezen
aalmoezen aan
aanschameler
schamelermenschen
menschenclan'
dan' hij
hij zelf
zelf
En hij
was; nooit
nooit in
in geld
geld toch,
toch, maar
maar brood...
brood ...
was;
- « Als ik
ik hun
hun geld
geld ge:ef
geef dan
dan drinken
drinken ze
ze 't nog
nog op»
OP» zei
zei
Maarten met
met 'nen
'nen psychologischen2
psychologischen2 flikker
flikker in
in zijn
zijn oog,
oog, want
want
Maarten
2\Iaarten kende
zijn gilde...
gilde ...
_Maarten
kende zijn
eens, dat
dat weet
weet ik
ik heel
heel goed,
goed, eens
eens had
hadhij
hijveertien
veertiendagen
dagen
En eens,
lang zijn
zijn geld
geld gespaard,
gespaard, geen
geendroppel
droppel«Meeus»3
« Meeus »3 geproefd,
geproefd,
lang
om een
een arme
arme weduwe
weduwe haar
haar huishuur
huishuur tetehelpen
helpenbetalen...
betalen ...
om
----- 0« 'k Voelde me zelf
zelf prins
prins worden»
worden» zei
zei Maarten.
Maarten.
'k Geloof
Geloof inderdaad
hij elken
eiken dag
dag een
eennieuwe
nieuwe weldaad
weldaau
inderdaad dat
dat hij
over de
de wereld
wereld bracht,
bracht, en
enelken
eIkenavond,
avond,ook
ookstiekedronkenl,
stiekedronken I,
over
in zijn
zijn bullebed
bullebed kroop met
met dat
dat keizerlijk
keizerlijk gevoel
gevoel over
over zijn
zijn ziel:
ziel:
5
ciNon
perdidi
diern
.»
Al
gelijk,
heb
mijn
dag
niet
verheb
mijn
dag
niet
ver'k
ciNon
diem5.» — Al gelijk,
loren!...
Ik weet
weet niet.
ik wel
wel weet,
weet, 't is,
Maarten soms
soms v66r
vóór
is, dat Maarten
niet. Wat ik
me stond
stond en
en kristal werd;
werd; en
en dat
dat ik
ik in
inhem
hemden
denschoonen
schoonen God
God
me
zag doorstralen,
doorstralen, die den
den mensch
mensch heeft
heeft gemaakt
gemaaktnaar
naarzijn
zIJnevenevenzag
beeld en
en gelijkenis.
gelijkenis.
beeld

** *

** *

Vastenavond-Maandag, elf uur
uur 's nachts.
Vastenavond-Maandag,
:\Iaarten
had
het
schaapken
effen,g-eschoren6...
jSeschoren ti ... Vol
Vol spiSplhad
het
schaapken
effen
Niaarten
9
,
ritus,7
motoorde8
hij
op
een
zacht
schobbeke
naar
zijn
garitus,7 motoorde8 hij op
zacht schobbeke9, naar ziin galO
rage
in
't
steegje;
maar
juist
toen
hij
met
een
prachtig-tech.
steegje;
maar
juist
toen
bij
met
een,
prachtig-techrage" in
13 hij struikelde in
nieken1 ! viragel2
virage 12 om
om den
den hoek
hoek vierde
de
in de
vierdel3
nieken1
duisternis
over
een
hinderpaal
en
stortte
neer,
drie
manslengduisternis over een hinderpaal
stortte neer, drie manslengte:1
verder-op ...
ten verder-op...
1.
GarÇlevàel: (gewestelijk)
(gewestelijk) uit
het Fransch
Fransch gardo·ville: 1,o:i.ioog6!lt,
po:ideagent. -—
uit het
1. Gardeviel:
2,
Psychologisch: zielkundig.
zielkundig. —
- 3.
3. Meeus:
Meeus: naa.m
van een
een jeneverstoker
jeneverstoker te
naam van
2. Psychologisch:
Wyneghem
Antwerpen. Hier
Hier de
jenever zelf.
zelf, -- 4.4.Stiekedronken:
Stiekedronkell :
de jenever
Wyneghem bij
bij Antwerpen.
sooked.ronken,
al dronken
dronken (vergelijk
stekeblind). —
- 5.
5, Non.
Non
(vergeldjk met
met stekeblind).
stekedronken, heel
heel en
en al
Romeinsche ketizer
perilidi
heb mijn
mijn dagdag niet
niet verloren.
verloren. De
De RomeillSche
kcizet Titus,
Titus.
perdidi diem:
diem: ik
ik heb
dag verloren)
als hij
placht te zeggen:
c Diem perdidi
perdidi»xi (ik
heb raijn
mijn dag
verloren) als
hij
(ik heb
zeggen: (Diem
sch:eren: bordien
dag geen
geen goed
goed werk
werk verricht
verricht had.
hu.d. —
- 6.6.Het
Hetscliaapken.
sch,aa,pken sCiheren:
00:-dien dag

relt
jes proe'·en.
7. Spiritus
Spiritusm.:
m.:alkohol.
alkohol.
8. Motoren,
mo~,orren: rondrondproeven. -— 7.
— -8. lVfotoren,
moL.oaTen:
reltjes
rijden
motor (motorfiets,
(motorfiets, automobiel).
automobiel). -— 9.
9. Op
Opeen
een8chobbeke
öchobbeke
Tilden.met
meteen
een motor
loopen
(Kempisch): zachtjes
loopen. —
- 10.
10. Garage
Garage v.v. (Fransch):
(Fransch):bewaarbewaarloopen (Kempisch):
zachtjes loopen.
plaa.ts
metsen. —
- 11.
11.Techniek,
Techniek, technisch:
technisch:overeenkomstig
ovoroonkoill&tig
plaa,ts VOQl'
vcrorauto's
auto'sen
en fietsen.
de
13.
regelen van
van het
het vak.
va,k.- — 12.
12. Vlirage
Virage(Fransch):
(Fransch):wending,
wending,zwenking.zwenking. 13.
de regelen
Hier:
snel
voortvaren.
Vieren:
touw
vieren
laten
.schieten.
Hier:
snel
voortvaren.
Vieren: touw. vieren laten schieten.
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kni&n,
Hij gromde,
'nen vervaarlijken slag,
kroop op
op zijn
ZIJn kniei..;n,
gromde, 'nen
slag, kroop
wat en hoe
betastte.
heupen en wilde
wilde weten wat
hoe va-n
van de
betastte. hoofd
hoofd en
en heupen
1 1... Daar
poets...
Den drommel
drommel!I Een domin0
een vastenpoets... Den
dominoll...
Daar lag
lag een
stoep uitgestrekt 1...
zot sliep
sliep en
en ronkte,
avondzot over
over de stoep
I... De zot
en
stoot zelf
zelf en 't geweld van
Maarten over
had
van Maarten
over hem
hem heen
heen had
en de stoot
hem niet gewekt.
-— «Allo!
op!»
Maarten en
schudde den
den slaper.
slaper. -—
«Allot op
1» brulde
brulde Maarten
en schudde
«Hml»
Maarten.
«Opl» - «Hml»
« Hm! » - «Zwijni»
«Eml» - «Opi»
« Z.vvijn! ». stiet Maarten.
En bij
bij alles
alles wat
wat Maarten
Maarten ook
ook wist
wist van
van menschelijke
mecrischelijke brutaliteit2 en
liteif~
in zijn
zijn bullen-en-beenen-bedrijf had
gezien en
en gelgàen in
had gezien
tast aan
afschuwelijkheid, de
hem naar
naar de
de liplipaan afschuwelijkheid,
de walging
walging steeg
steeg hem
pen...
pen
...
Hij zon
hij den kerel niet
niet laten
laten ligzon33 een oogenblik. Zoo
Zoo kon
kon hij
gen. Hij ging het
het steegjen in,
keerde weer
weer met
met zijn
zijn karke. En
in, keerde
met
de strevende
strevende macht
macht van
van zijn
zijn zatte
zatte armen,
armen, hij
hij tilde
tilde den
den
met al de
slaper
zijn wagentje,
wagentje, in
in de
de huller',
bullen, en
en voerde
voerde 't gespan
slaper op zijn
gespan naar
zijn
hoekske weer.
.
zijn lioekske
ligt hij
hij toch
toch uit
uit den
den weg» morde
Maarten: en
en 't
-— «Nu
«Nu ligt
morde Maarten:
't
drama44 had
drama
hem half
half ontnuchterd...
ontnuchterd ...
had hem

** ** **
Koninklijk geslapen
... Met het
het laatste
laatste nikkeltje,
nikkeltje, dat
dat hem
hem gisKoninklijk
geslapen...
overbleef, was
Maarten op logement
logement gegaan;
,dat is:
teravond overbleef,
was Maarten
gegaan;,dat
naar
naar de nachtzaal5
nachtzaal5 getrokken,
getrokken, had
bij buitenkansje
buitenkansje nog een
had er bij
vrij gevonden,
zoo, zittend
zittend op een
een harde
harde bank,
bank, met
met
plaatske vrij
gevonden, en
en zoo,
armen kruisleunend op
een gespannen
gespannen roede
roede en
en 't moed~
de armen
op een
inoede
hoofd op de
de armen, had
hij geslapen,
geslapen, warm
warm geslapen,
geslapen, rijk
rijk gehoofd
had hij
geslapen, —
- koninklijk geslàpen.
geslapen,
gesla.pen.
Hij kwam
kwam de
straat nu
nu langs,
langs, op
op weg
wegnaar
naarzijn
zijn steegje.
steegje.
de straat
De eerste
eerste kennis, die hij in de
de buurt
buurt ontmoette,
ontmoette, was
was Stinie, en
zei:
Maarten zei:
- «Goeien morgen,
morgen, Stinie.»
Stinie.»
Maar
Maar Stinie,
Stinie, in steê van te antwoorden,
antwoorden, schoot
van verschoot op van
baasdheid, keek Maarten
Maarten star
de oogen, en:
star in de
1.
1. Domino
DollliÏno m.:
m.: iemand
iemand die
die een.
een domino
d'Omin'O draagt,
draagt, d. i. @en,
oon,verIIlii>ll1mmgsyermpipamingsmantel op
'Op vaBtenavond.
va.'ltenavond. - —2.2. Brutaliteit:
grofheid,
'Onbeschoftheid.
3_
mantel
Brutaliteit: grofheid, onbeschoftheid.--- 3.
Zon:
onv.
v.
tijd
van
zinnen:
denken.
4.
Drama.:
treffende
gebeurtenis;
Zon: onv. v. tijd van zinnen: denken. — 4. Drama:: treffende gebeurtenis;
tooneelapel. -— 6.
5. Nachtzaal:
Nachtzaal : vroeger
vroeger bestond
beBtond er be
te Antwerpen
Antwerpen en
en elders
elders
tooneelspea.
soort nachtverblijf,
nachtverblijf, wixax
waar dompeaaars
dompelaa.rs voor
fr. 10
10den
dennacht
nacht
ffiQCihtcn
een soort
voar 00 fr.
moohtere,
doorbrengen 2ooals
:woa.ls beschreven.
beschreven in
IÎ.n 't stuk.
doorbrengen
1130
3°

-- «« Maarten!
.. zijt
gij dat
dat??...
.. Maarten!...
Maarten!. .. M
MaarMaarten! Maarten!.
Maarten!...
zijt gij
aarten
Tjoelen?»
ten Tjoelen?»
« Ik
- «
peize van ja»
ja» deed
deed Maarten.
Maarten.
Ik peize
Wel! Ge
-- «« Wel!
zijt dood
I» zei
zei Stinie.
Stinie. «De
« De gardeviels
gardeviels hebben
hebben
Ge zijt
dood!»
uu daar
daar over een uur
uur tijds,
tijds, dood
dood naar
naar 't'tlijkhuis
lijkhuis gevoerd!
gevoerd I»»
-- « Mij?» deed
Maarten met
en gebaar
gebaar of
ofhij
hij 't nieuws
deed Maarten
met stem en
ging gelooven.
gelooven.
- «U
U zelf!
zelf! en
uw eigen
eigen karke!...
karke!... En
En ik
ik ben
ben zelf
zelf nu
nu op
op
en in uw
naar
burgerstand1 ».
naar den burgerstandl».
- «« Maar
enfin!. .. »» zei
Maarten, nu
zelf verbaasd
verbaasd dat
dat hij
hij
Maar enfin!...
zei Maarten,
nu zelf
al Fransch
al
Fransch begon
te spreken.
spreken.
begon te
-- «
Ze vonden
dezen morgen
morgen dood
dood in
in uw
uw karke...
karke... met
met
«Ze
vonden uu dezen
een
domino aan»
aan» verzekerde
verzekerde Stinie.
Stinie.
een domino
o Is die man
-— «Is
man dood?»
dood?» begreep
begreepMaarten.
Maarten.
- «
\Vat man?»
begreep Stinie
Stinie niet
niet meer.
meer.
o W,Tat
man?» want
want nu begreep
- «Wel die man
man in
in mijn
mijn karke?»
karke?»
« Dood jal...
- «Dood
ja!. ....Ik
Ik kwam
kwam dezen
dezen morgen
morgen door
door het
het steegje,
steegje,
en
iemand liggen
de bullen
bullen en
en 'k zei
gewoonte:
en zag iemand
liggen in de
zei zoo uit gewoonte:
«Maarten!...
daar ik
ikgeen-antwoord
geen- antwoord
« Maartenl... Maarten!»
Maarten!»riep
riep ik.
ik. En daar
kreeg,
ik naarbij...
naarbij ... en
... ik
ik vond
vond hem
hem dood,
dood, en
en ik
ikriep
riep
kreeg, ging
ging ik
en...
zoo: ««Maarten
... En dadelijk
dadelijk heeft
heeft de
de popozoo:
MaartenTjoelen
Tjoelen isis dood!
dood!»»...
litie
den (d,00de
(d,oode weggevoerd
... En
En 't volk
kwam bijgeloopen
bijgeloopen
litic den
weggevoerd...
volk kwam
en
heel de
de gebuurte
gebuurte zal
zal u weten
weten te
te vertellen,
vertellen, dat...
dat... dat...
dat. .. ge
ge
en heel
dood zijt.
zijt.»»
-— «Wel,»
«Wel,» zei.
zei Maarten
Maarten stil
«dan is
is heel
heel de
degebuurte
gebuurte
stil weg,
weg, «dan
abuis2... Stinie,
Stinie, kom
kom met
met mij
mij naar
naar 't politiebureel...
politiebureel. .. Ik weet
weet
abuis2...
zaak ... Daarbij,
Daarbij, 't is acht uur...
uur ... 'k Heb mijn.
mijn karke van doen.»
doen.»
de zaak...
was 't misverstand
misverstand al dra
dra klaargetrokken,
klaargetrokken, en,
en,
Op 't bureel
bureel was
3 nazoekingen
terwijl de
thuis van
van
terwij1
de wet
wets
nazoekingenbegon
begon nopens
nopens naam
naam en thuis
den dooden
dood en man,
man, reed
reed Maarten
Maarten Tjoelen
Tjoelen met
metzijn
zijn wagentje
wagentje de
de
den
straat op,
op, en, een
een beetje
beetje later
later clan
dan naar
naar gewoonte,
gewoonte, maar
maar even
even
straat
luid en ieverig
ieverig en
en liriek:
liriek:
luid
bi eie-nen!
("Jf'!-nen! »
- ««Bullen
Bullen en bi

***

***

dagwerk over,
over, ging hij
hij uit
uit —
- het
hetschaapken
schaapkenscheren.
scheren.
Zijn dag-vverk
elf uur,
uur, kwam
kwam hij
hij thuis en
en kroop
kroop te
teruste...
ruste ...Maar
Maarnauw
nauw
Klokslag elf
lag hij
in de
de bullen,
bullen, ofofonwillekeurig,
onwillekeurig, doorheen
doorheen de
de
Lag
hij neder
neder in
Burgerstand: burgerlijke
burgerl!Î.jke stand: bure?1,
b~, waa.r.
in eea
een register
register de
de gewaar .in
1. Burgerstand:
boorten, -de
6lterfgevaJlen en
en de
de huwelijken
hllweLijken opgeteekend
opgeteekend worden.
worden. -— 2.2.
boorten,
sterfgevallen
Abw'" mis.
mis. —
- 3.
3. De
De wet:
wet: de
de heeren
heeren van
van de
de wet:,
wet~ de
de oveaJheidspers,_,r
overiheid5~!"~"l! ~n.
Abuitg•
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walmen
het beeld
beeld van:
van.
\Aralmenvan
vanzijn
zijnroes!
roes1rees
reesde
deherinnering
herinnering op
op en het
den
dooden man
... Wel!
Wel! hier lag
lag hij
hij nu,
nu, hij,
hij, Maarten
Maarten Tjoelen,
Tjoelen,
den dooden
man...
hier zelf,
zelf, waar dezen
dezen morgen een
een mensch
mensch stierf
stierfen.
en dood
dood lag,
lag,in.
in.
't zelfdo
karke ... Zoo
hij zelf
zelf nu
nu hier,
hier,met
metéén
éénverschil,,
verschil,.
zelfde karke...
Zoo lag
lag hij
dat die
die man
man dood
dood was
was en
enhij
hijlevend.
levend.
In de
de straat
straat hoorde
hoorde hij
hij een
een stuk
stuklied
liedklinken...
klinken ....VastenavonclVastenavondzottenl
... \\Tel
\Vel,, die
die was
was ook
ook een
een vastenavondzot...
vastenavondzot ... en
en mi
mi was.
was.
zotten!...
plots gestorven,
gestorven, waar hij
hij slapens
slapens lag...
lag ... Gis,Gis,
hij
dood! Zoo
Zoo maar
hij dood!
maar plots
teravond
misschien, langs
langs dezelfde
dezelfde straat,
straat,het-hetteravond. zong
zong hij
hij ook misschien,
heesche stem...
stem ...En
Ennunuwas.
was.hij
hijdood
dood!
zelfde liedje, met dezelfde heesche
!.
\\'aar
was hij
hij nu?...
nu? ... Maarten
Maarten werd
werd ongerust...
ongerust ...
Waar was
Hij begon
hij gelukkig
gelukkig was
was den
den vorigen
vorig~ll'
Hij
begon te
te peinzen
peinzen dat
dat hij
nacht
niet in
in zijn
zijn karke
karke doorgebracht
doorgebracht tetehebbe-n...
hebben ... Want...
Want ...
nacht niet
Zou
hij gestorven
geston'en zijn,
dood zijn,
zijn, had
hij in
in
Zou hij
zijn, zou
zou hij
hij zelf
zelf nu
nu dood
had hij
z;ijn
karke slapend
slapend gclegen?...
gelegen? ... Was
Was de
dedood
doodzoo
zoopersoonlijk
persoonlijk
zijn karke
ze stond
stond afgebeeld
afgebeeld bij
bij 't'tzielenoktaaf2?...
zielenoktaaf2? ... Een
Een geraamte
geraamte
als
als ze
met
een zeisen
zeisen en 'nen
'nen zandlooper3?...
zandlooper3 ?.. Ging
dood zelf
zelf de
de
met een
Ging de dood
huisen
af? de straten?
straten? de
de steegjes?
steegjes? Was
Was het
het bij
bij toeval
toeval dat
datze
ze
huisen af?
man had
had gevonden
gevonden in de bullen?...
bullen?.. Of
Ofwist
wist ze
ze dat
dat Maarten
Maarten
-den
den man
daar zijn
zijn logement
logement had?...
had?. . Was
Waszezeeffektief4
effektief4voor
voorMaarten.
Maarten:gegekomen?
komen?.....
En als
als ze
ze dezen
dezen nacht
nacht weer
weer langs
langs het
het steegje
steegje kwam,
kwam, en
en het
het
karke
zag
staan
...
zou
ze?
...
karke zag staan... zou ze?...
keek eens
eens over
over de
dezijsponde
zijsponde heen
heenenentimid
hIeldzij-pi
zijn
.Maarten
Maarten keek
adem
in...
Hij
zag
niets
en
de
nacht
was
heel
stiL
..
adem
Hij zag niets en de nacht was heel stil...
van de
de nare
nare.gedachte,
,gedachte, ze
zeafschudden
afschudden.
Hti
wilde vrij
vrij zijn
zijn van
Hij wilde
en slapen...
Maar zijn
zijn verbeelding
verbeeldin~ liet
niet los,
los, hield
hield
slapen... Maar
liet hem
hem niet
hem
vast bij
bij het
het hart.
hart.
hem vast
Was
hij, M.aarten,
Maarten, Maarten
Tjoelen, Maarten
Maarten dien
dien hij
hij zoo
zoo
Was hij,
Maarten Tjoelen,
goed kende, de dood
dood z66
z66 nabij
nabij geweest?...
geweest? .. , Toen
Toen ze
ze den
denvastenvasten·
avondzot
... ze
misschien dat ze
ze Maarten
Maarten vastvast·
avondzot doodneep
doodneep...
ze dacht misschien
hadl...
had 1...
En Maarten
Maarten volgde
volgde na
na en
en werkte
werkte uit,
uit, wat
watzou
zougebeurd
gebeurdzijn,
zijn,
1. Roes
m.: bedm-elming
bedwe11lllÏ:è.g (loor
drdRk. Maartens
MaaxWru; goest
gl~t wru; dus
(Ills
Roes m.:
door sterken
sterken drank.
niet
walmen verduistard
verduisterd dootr
door den
den sterken
sterkendirank.
dirank. —
- 2..
2. (Maur,
Oktaaf,
Diet helder,
holder, aJ.s
als door walmen
octaaf:
de achtdaagsfdhe
aohtdaagSiObe duur
van een
een kerkelijk
kerkelijk feest,
feest;Allerzietlen
Alle:rziruen hoeft
heeft
octaaf: de
duur van
een
oktaaf, hier
hier het
hetzielenoktaaf
zielenoktaafgenoemd.
genoemd..—- 3. 3.
~ooper, zandglas:
zandgla~ :
een oktaaf,
7iparlloopec,
tijdmeter,
bestaande uit
twee glazen
gla.zen kegets,
kege18, die
die door
door een
eennanwe
nauweopening
opening
tijdmeter, bestaande
uit twee
met
elkaaa' verbonden
VI6l'bonden lijn
en gedeeltelijk
ged.eelbelijk met
met zand
za.nd gevuld
gevuld zijn.
zijn. De
De
met elkaar
zijn en
ei9l."k:okieIn. - 4.
4. Effektief,
Effektief,
zandloopeI'
zandloopea-~bruikt
gebruiktmen
mennog
nogininde
de keulren.
keuken bij
bij het eierkoken.—
effectief:
\werkelijk, wezenli3k.
wezenliJk.
effectief : kwerkelijk,
2
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indien
man ware
ware geweest:
geweest: Stinie
Stinie die
die hem
hem vond
vond
indien hij
hij de
de doode man
en
riep: «Maarten
« Maarten Tjoelen
dood!» en
dan de
(Ic> politie
politie die
die
cn riep:
Tjoelen isis (lood!»
en dan
zijn eigen
eigen karke
karke wegvoerde,
wegvoerde, krek
krek lijk
lijk hij
hij
kwam
lewamen
en hem
hem op zijn
beenen had
had gevoerd...
gevoerd ... Naar
Naar
zelf,
jaresh lang,
zijn bullen
zelf, jaren
lang, zijn
bullen en
en beenen
't lijkhuis dan
... en
en de
de begrafenis...
begrafenis ... en
en 't't kerkhof...
kerkhof. .. en
en dan...
dan ...
dan...
en
dan
...
Dan?
..
Maarten
voelde
't
wreede
ding:
Hel
of
ding:
of
en dan... Dan?... Maarten voelde
hemel?
..
hemel?...
van zoo
zoo een
een beetjen
beet jen af?...
af? .. Zoo
Zoomaar
maarop
opeens:
eens:
God!
God! Hing het van
1 ? .. Hel
Kop
Hel of
of Hemel?...
Hemel? ..
Kop of
of let
letl?...
spande al
zijn brein2
brein:! in,
in. en
en trachtte
trachtte te
te hopen,
hopen, dat
dathij
hij
Hij
Hij spande
al zijn
dezen nacht, hier, hier
hier zoo,
zoo. in
in zijn
zijn karke,
karke, 's nachts
.... en
en
nachtsalleen
alleen
dronken!
sterven zou...
zou ...
dronken! -— niet sterven
Toen
kon hij
hij het
het niet
niet lan.ger
langer uitstaan...
uitstaan ...
Toen kon
Hij
kroop uit
zijn wagentje
wagentje op,
op, maakte
maakte een
een kruisken
kruis ken -_.- en
en
Hij kroop
uit zijn
ging de
de straten
straten afzwerven.
afzwerven.
De koude
koude nachtlucht
nachtlucht verfrischte
verfrischte zijn
zijn hoofd,
hoofd, de
de wandeling
wandeling
maakte
toen in
in den
denvroegen
vroegendageraad
dageraad
maakte zijn
zijn hart
hart weer
weer kalm;
kalm; en toen
een
streep klaarte
klaarte kwam
kwam en een
een klokje
klokje luidde,'
luidde,' viel
viel hij
hij weer
,veer
een streep
rustig
...
rustig-...

** ** **
De leste
leste maa.1
maal dat
dat ik
ik Nlaarten
Maarten Tjoelen
Tjoelcn ontmoette,
ontmoette, 't't was
in
was in
't Oude-mannenhuis. Hij
was versleten
versleten nu
nu van
van den
denouderdom
ouderdom
Hij was
en 't ruige
leven.
ruige leven.
Met
zestal oudjes
een bank
bank in
in den
den tuin;
tuin; en
en
Met een zestal
oudjes zat
zat hij
hij op
op een
de
zon speelde
speelde op
op de
de bloernen
bloemen en
en 't frischrijpend
moes:l . Een
frischrijpend moes3.
de zon
witgekapt
Zusterke, met
met blauwen
blauwen voorschoot,
\'oorschoot, plukte
j>lukte r)oontjes
600ntjes
witgekapt Zusterke,
tusschen
hooge staken.
staken.
tusschen de hooge
_. «
Ik kon
de gedachte
gedachteniet
nietvoorblijvent,»
voorblij\'cn1,»vertelde
\'erteldeMaarMaar«Ik
kon de
sprekend van
vastenavondnachtenhij
hijgeneerde5
geneerde 5
ten,
ten, sprekend
van dien
dien vastenavondnacht
- en
zich
niet dat
dat de
de andere
andere menschen
menschen buiten
buiten ons
ons het
het hoorden,
hoorden, —
zich niet
~(dat
het zoo
zoo weinig
weinig scheelde
scheelde of...
of... ik
ik was
was den
denhoek
hoekom"!...
om';!. ..
«dat het
Daar
zoo, in
in 't zelfde
.. Ik
Ik lag
lag er
er toch
tochzoo
zoomaar
maar voor
voor
zelfde karkeI.
karke!...
Daar zoo,
't pakken
... En 'k was
dien tijd
tijd ,geen
.geen beste
beste parochiaan...
parochiaan.,. ha!
ha!
was dien
pakken...
En veronderstel
veronderstel eens,
eens, Mijnheer,
Mijnheer. dat
dat ikzelf
ikzelf daar
daar tete
nee:nl..,
neen!... En

een

1.
Kop of
lcl,: vurkOll't
letter»;
men
» con zeker spel, waa,rbij
waarbij tnen
c kop of
of letter
1. Kop
verkocrt u.it ckop
of let:
rnunt —
een
kop of
let'? Ook
Ook wel:
kop ol'
wel: kap
of munt:
of let?
vraagt: kop
ee-n muntstuk opgooit en Vl"".Jagt:
groente.
2. Brein 0.:
hersenen, het
hot verstand,
- 3.
3. ~foes:
mO€olkruid, groent
l'. —
verstand. —
Aloes : moaskruid,
de hersenen,
o.: de
4. Ik
kon de
de ~Iachto
niet voorblijven:
voorblijven: die gedachte
goda.chto haa.lde
mijj altijd in,
haalde mi
gedachte niet
Ik kon
zijn. -liet me
niet 105.
- 5.
5. Zich geneeren (loos:
zjeneeren):: verlegen r.iJll.
(lees : zjeneeren)
los. —
me niet
~.
6.

'Den
om:: dood.
dood.
hoek om
Den boek
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slapen had gelegen, toen
... toen...
toen ... Wei,
Wel, ik
ik dank
dank den
den hemel
hemel alle
alle'
toen...
dagen
... Ze
Ze peinzen
peinzen er
niet genoeg
genoeg op,
op, Mijnheer...
Mijnheer. .. Neen
't ...
dagen...
er niet
Neen 't...
Maar
vertelde
zeer
vertrouwelijken toon,
toon,
Maar -— en
en háj
vertelde
meme
ditdit
op op
zeer
vertrouwelijken
álsof
niet wist!
wist! -..- alsof
alsofhet
hetheel
heeldedewereld
wereldniet
nietwist
wist—
alsof ik het niet
geen
geproefd sinds
sinds dien
dien naCht...
naèht... geen
geen
g-een enkel
enkel borreltje
borreltje meer
meer geproefd
enkel
meeri ... Nooit
Nooit schaapjes
schaapjes meer
meer geschoren!...
geschoren!. .. En
En altijd
altijd
enkel meer!...
schoon
nu ben
ben ik
ik
schoon mijn
mijnplicht
plichtgedaan
gedaansinds...
sinds...dat
datwel!...
weft.. En
En nu
hier
gelukkig... Ik
heb hier
hier niets
niets te
te doen
doen dan
dan maar
maar heel
heel
hier gelukkig...
Ik heb
den
godsjeugdigen dag
den hemel
hemel teteIcijken,
kijken, lijk
lijk
den godsjeugdig-en
dag dwars
dwars door den
'ne
pastoor... Een
een bed,
bed, goede
goede zorg...
zorg... en
en allen
allen
'ne pastoor...
Een dak,
dak, een
tvriendelijk
tegen
mij...
Ik lktoch
als Pietjel
Pietje1 nu
nu
(vriendelijk
tegen
mij...
tochook...
ook... En
En als
komt, want
ga stilaan
stilaan naar
naardede
groote
« schaduwee »2,
want ik
ik ga
groote
«schaduwee»2,
bang
zal ik
ik niet
niet zijn...
zijn.. . Dat
Dat niet...
niet.. . Dat
Dat is
is over
over nu...
nu .. .
bang zal
Maar
toen!... in
în den
den tijd
tijd toen
toen ikiknog:
nog in
inmijn
mijn karke
karkewoonde...
woonde .. .
Maar toen!...
neen! 'k had
voor geen
geen geld
geld van
van de
dewereld
wereld dien
dien nacht
nachtwillen
willen
had voor
sterven,
donkere... en...
en... en...»
en ... »
sterven, dààr
dål.r zoo.
zoo, alleen,'
alleen; in
in den
den donkere...
Plots,
hij bood
bood een
een sigaar.
sigaar.
Plots, hij
-— «Daar, Mijnheer,
Mijnheer. steek
stook die in
in uw
uw gezicht.»
gezicht.»

** ** **

Maarten,
in de
de groote
groote
Maarten, vaarwd!
vaarwel!Rust
Rustzacht
zachtwaar
waarge
ge ligt
ligt in
(«schaduwee»
schaduwee» ......GeGe
waarteen
eenaardig
aardigman,
man,maar
maardedewereld
wereld
waart
is
plaats om
om te
te leven,
leven, vermits
vermits gij
gij er
er geleefd
geleefd hebt!...
hebt!...
is me beter plaats
E.
Fleerackers.
S. J.
J.
E. Fleerackers, S.
Uit «De
», «De
Bode van
\'all het
hel 11.
H. Hart».
lIa·rl. ». Aiken.
Alken.
Kijkkast»,
«De Bode
« De Kijkk:lst

EMIEL
FLEERACKERS
EMIEL FLEERACKERS
Turnhout
1877 . Jezuïet.
Jezuïet. Leeraar
Leeraar
Turnhout 1877.
in
zijn geboortestad.
geboortestad. Schrijft
Schrijft gegein zijn
reg.eld
gedichten
en
verhalen
in
regeld gedichten
verhalen in
de
«
Bode
van
het
H.
Hart»
Gaf
de «Bode van het H. Hart» Gaf
uIt:
Reineke Vos
Vo~ in de Kempen»,
Kempen»,
tfit: ««Reineke
«
Kijkkast»,
een
bundel
boeiende
« Kijkkast», een bundel boeiende
en
geestige vertellingen,
vertellingen, «Opinies
« Opinies
en geestige
van
Proke I'lebs»,
Plebs », ««Fit
t 7it de
de Ouwe
Ouwe
van Proke
Speeldoos
».
Speeldoos».
Foto Barbaix,
BaJ'ba.ix, Gent
1.
de dood .. -— 2.
2. De
De groote
groote schaduw:
schaduw: de
deschaduw
.schaduw des
<l'B'(loods
dooos
1. Pietje: Pietje de
uitdmkking).
uitclnikking).

(bijbel~che
(bijbelsche
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De ware
ware grootheid
grootheid van
van den mensch
mensch is
is niet
niet in
inzijn
zijn stand
stand gegelegen,
de natuur
natuur van
van zijn.
zijn arbeid.
arbeid. Alle
Alle arbeid
arbeid
legem, noch
nocb.zelfs
zelfs in
in de
is
veredelend. En die
die veredeling
veredeling ligt
ligtn,iet
niet zoozeer
zoozeer in
in de
deinspaninspanis veredelend.
ning
van verstandeliike
verstandelijke en
lichamelijke kracht,
in de
de zelfzelfning van
en lichamelijke
kracht, als
als in
verlooch'CiIling,
overwinning van
van onzen
onzennatuurlijken
natuurlijken afafverloochening, in
in de overwinning
keer
arbeid. Niet
Niet de
detalenten
talentenmaken
makeniemand
iemandverdienverdienkeer voor den arbeid.
stelijk
inspanning die zich
zich iemand
iemand in
in
stelijk en
en. groot,
groot, maar
maar wel
wel de inspanning
plichtsbetrachting
Gróote persoonlijkheden
persoonlijkheden zijn
zijn er
erdaardaarplichtsbetrachting oplegt. Gr6ote
om
alle standen,
standen, en de
de arbeidsstand
arbeidsstand is
niet de
de minst
minst gegeom in alle
is niet
v66r 't oog Gods
schikte om vóór
Gods waarlijk
waarlijk groote
groote menschen
menschen voort
voort
te brangen.
brengen.
Floris
Prims.
Floris Prims.

56.
~6.

DE BRIEF
NAAMDEN
D"'~
BRIEF ~."A"DEN

SOLDAAT.
SOLDAAT.

Jan is
Jan
is solda.a.t
verafgdegen stad.
Sedert zes
7.es ma~1llden
heeft de
soldaat in een verafgolegen
inaanden heeft
stad. Sedert
selzrijven4.
familie niets
meer van
van hem
hem vernomen.
hem een
een brief
bri~f lioc:h;rijveiliniets meer
vernoinen. Trien
Trion zaJ
zal hem
Zij is
ZIj
naar het
bet dorp
gegaan, om
om papier.
inkt ,bij den kost.etr
koster te
is mar
dorp gegaan,
"rapier,pen
pen en
en inkt
halen en
keert ze
ze er mee
na.ar Inds.
huis.
en nu keert
mee naar

H
ier zaten
beide vrouwen
vrouwen bij
tafel met
met ongeduld
ongeduld op
op
Hier
zaten de
de beide
bij de
de tafel
Trien
te wachten.
wachten. De
De oude
oudegrootvader,
grootvader, door
dooreene
eeneverkoudheid
verkoudheid
Trien te
aangedaan,
bedde in
in de
dealkove,
alkove, en
enstak
stakzijn
zijnhoofd
hoofdtustusaangedaan, lag
lag te bedde
sehen
do gordijnen
gordijnen N-ooruit,
vooruit, om
en oor
oor
schen de
omten
ten minste
minste mltt
met oog
oog en
tege.nwoordig
kunnen zijn
zijn bij
het groote
groote werk
werk dat
dat men
menonontegen. woordig te
te kunnen
bij het
dernemen
clernemen ging.
Zoohaast het
meisje zich
zich op
op den
dendorpel
dorpelvertoonde,
vertoonde, raapten
raapten
het meisje
de
zamen wel.ke
welke op
op
(-le vrouwen
N-rouwenininallerhaast
allerhaastde
de voorwerpen
voorwerpen te
te zamen
de
tafel lagen,
lagen, en
en vaagden
vaagden deze
deze met
met den
denhoek
hoekvan
vanhunnen
hunnen
de tafel
"oOTschoot
voorschoot zuiver.
zuiver. •
-- «
zegde de
de moeder
moedervan
vanJan,
Jan,o-zit
Kzit op
op den
den
« Kom
Kom hier
hier Trien,» zegde
stoel van
van grootvader,
grootvader; hij
hij isis veel
veelgemakkelijker.»
gemakkelijker.»
De
maagd nam
nam stilzwijgend
stilzwijgend plaats
de tafel,
tafel, Jegde
legde de
de
De maagd
plaats bij
bij de
bladen
papier
er
op
neder,
en
stak
den
bek
der
pen
droomend
bladen papier er op neder,
stak den bek der pen droomend
tusschen
hare lippen...
lippen ...
tusschen hare
Onderwijl
grootvader het
hetpeinpeinOnderwijlaanzagen
aanzagende
de vrouwen
vrouwen en
en de grootvader
zende
meisje met
met een
een uiterste
uiterste nieuwsgierigheid.
nieuwsgierigheid. Het
Het kleine
klein~
zende meisje
broerken
twee armen
armen op
op de
de tafel
tafelkomen
komenliggen.,
liggen, én
én
broerken was
was met
met de twee
gaapte
haar in
mond en oogen,
oogen, om
om af
af tetespieden
spiedenwat
watzij
zij met
met
gaapte haar
in mond
de
pen zou
zou doen.
doen.
de pen
Maar
stond even sprakeloos
sprakeloos op, vatte een
een koffiekopkoffiekopMaar Trien stond
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van de
de kas,
reken "an
kas, goot
goot den
den inkt
inkt uit
uit het
het fleschken
fleschken er in,
in, en
en
ging dan
dan weder
weder bij
bij de
de tafel
tafel zitten,
zitten, waar
waar zij
zij het
het papier
papiertienmaal
tienmaal
keerqe
en herkeerde.
herkeerde.
keerde en
Eindelijk
inkt en
en schikte
schikte zich
zich alsof
alsof
Eindelijk duwde
duwde zij
zij de
de pen
pen in
in den inkt
zij
oogenblik hief
zij het
het hoofd
hoofd op
op en
en
zij schrijven
schrijven ging.
ging. Na
Na een
een oogenblik
hief zij
vroeg:
« Welnu, zegt
maar: wat
wat moet
moetikikschrijven?»
schrijven?»
vroeg: «Welnu,
zegt nu maar:
De
beide weduwen
weduwen aanzagen
aanzagen elkander
elkander ondervragend,
ondervragend, en
en
De beide
blikten
gelijk op
op den
den zieken
zieken grootvader,
grootvader, die
die den
den hals
hals verre
verre
blikten te gelijk
uit
zijne gordijnen
oog op
op de
de hand
hand van
yan
uit zijne
gordijnengereikt
gereikthad,
had,en
en het
het oog
Trien
gevestigd hield.
hield.
Trien gevestigd
-_. «
Wel, schrijf
schrijf dat
wij altemaal
altemaal gezond
gezond zijn,»
zijn,» zegde
zegde de
de
dat wij
«Wel,
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dagen!»
»
- «
Wel, dat
kunt ge
ge dan
dan op
op het
hetleste
lesteininden
denbrief
briefimmers
immers
«Wel,
dat kunt
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de moeilijkste
moeilijkste letter
letter van
van altemaall
altemaal!
is nog
o Oef!
Oef! die b is
Maar
nu
staat
ze
er
toch
met
haren
langen
kop!»
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dan eens weten
weten of ge
ge
u niet meier
Laat ons
ons dan
nog leeft.
leeft. Het
Het is
is toch slecht
slecht gedaan
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dat gij
wij die u zoo geerne zien,
zien, dat uwe
uwe moeder
moeder den
den heelen
vergeten, wij
van u spreekt,
dat ik
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wij altemaal nu niets van u weten,
ons een
eeng-root
groot verweten, is ons
gij toch
toch meêlijden
mede hebben,
hebben, Jan;
Jan; want
want
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breekt. .. »»
Gedurende
dezer regels
regels waren
waren de
de oogen der aanGedurende de
de lezing
lezing dezer
hoorders allengs vol water
geschoten; maar
maar bij
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de koei te
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Allen schoten in een
Heugde
ziende, en
zelf ontroerd
ontroerd door
door het
het woord
muIl en,
vreugde ziende,
en zelf
woordssmulle
n,
klapte juichend
juichend in
handen. Maar,
Maar, bij
bij ongeluk, ontmoette
in de handen.
~jne
het koffiepotteken zoo
het over
over de
z:ijne hand
hand het
zoo geweldig,
geweldig, dat
dat het
tafel rolde en den
den inkt
inkt als
als eene zwarte beek
beek over den schoonen
brief uitstortte.
uitstortte.
De
lach verdween
verdween van
van aller
aller gelaat,
gelaat, men
men staarde
staarde elkander·
De lach
elkanderbevreesd en zwijgend
men hief
hief handen en oogen ten
zwijgencl aan;
aan; men
hemel,
terwijl Pauwken,
begreesd voor
slagen, op
op voorhand
hemel, terwijl
Pauwken, begreesd
voor slagen,
huilde
kermde dat de
de ooren er van ~cheurden.
huilde en kermde
scheurden.
Langen
tijd werd
werd het
het kind
kind met
metverwijtingen
verwijtingen overladen,
overladen, en
en
Langen tijd
men klaagde jammerlijk
jammerlijk over
ramp, totdat
totdat men
men eindigde
eindigde
over de ramp,
met
de vraag:
vraag:
met de
-— « Och
Och God, wat nu gedaan?»
- « Kom,
kom,»
besluit, «« het ongeluk is
Kom, kom,
» zegde Trien met
met besluit,
wo
was toch van
van zin den brief
brief opnieuw
opnieuw te
te schrijven
schrijven
zoo erg
erg niet.
niet. Ik was
want
in het
het eerste
eerste ging
ging het
het niet
niet goed;
goed; de
deletteren
letterenwaren
waren te
want in
groot en het geschrift was te krom.
krom. Nu
Nu zal
zal ik
ik het
het wel beter doen;
14°
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heb er
er moed
moed op
op gekregen.
gekregen. Laat
Laatmij
mij maar
maareens
eensgauw
gauwnaar
naarhet
het
ik heb
loopen om
om papier
papier en
en inkt
inkt en
en om
om mijne
mijne pen
pen eens
eens tetelaten
laten
dorp loopen
vermaken; want ze
ze is
is al
al veel
veel te
teslap
slapgeworden.»
geworden.»
vermaken;
- o«Wel,
Wel, ga dan
dan gauw,
gauw, kind!»
kind!» was
was het
het antwoordt;
antwoord,; «daar
« daar
—
gij het
het vijffrankstuk
vijffrankstuk van
\'an het
het kalf.
kalf. Laat
Laat dit
diteens
eenswisselen
wisselen
hebt gij
armen Jan toch
bij den
den koster;
koster; want
want wij
wij zullen
zullen onzen
onzen armen
toch op
opzijn
zijn
bij
zestien-en-halven moeten
Pauwken, op!
op! den
den
moeten sturen.
sturen. Pauwken,
minste wel zestien-en-halven
huize uit,
uit, en kom
kom nog
nog terug v66r
vóór den
den avond,
avond, zoo
zoo ge
ge durft
durft!:
huize
de deur
deur uit, en liep,
liep, met eenen
eenen lach
lachvan
vantevredentevredellTrien snelde de
heid op
op het
het gelaat,
gelaat, in
in de richting
richting van
\'an het
het dorp.
dorp.
heid
Hendrik
Conscience.
endrik Conscience.
H
De I,teling
Loteling»,
», Office
Offic:c de
dePublici.é,
Publici.é,Brussel.
Brussel.
Uit c De
HE~IHUK CONSCIENCE
HENDRIK

Antwerpen 1812, Brussel 1883.
1883. OnAntwerpen
ze meest gelezen schrijver.
schrijver. Zijn
Zijn geschie:d.;.undige romans o« De Leeuw
Lecuw
schie:tkundige
o Jacob
Vlaanderen», «
Jacob van
van Arvan Vlaanderen»,
o De Kerels
tevelde»
Kerels van
van Vlaantevelde » en «
deren»
ons volk
volk wakker
wakker
hebben ons
deren » hebben
geschud
onze roemrijke
voor,
roemrijke voorgeschud en onze
vaderen
doen herleven. Schreef
vaderen doen
meer dan
boekdeelen: «o De
dan100
boadeelen:
Loteling,» «o Dorpsverhalen
», «Baas
Dorpsverhalen»,oBaas
Gansendonck
», enz.
enz.
Gansendonck »,

ii7.
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HEMEL.
HEMEL HUIS.
-

Door
mijn woning
woning
Door mijn
een zonnig
zonnig licht.
licht.
Speelt
Speelt een
'k Voel me
kleinen koning
koning
me een kleinen
IIn
n mijn
mijn grooten
grooten plicht:
plicht:
V
rouwen
te schragen
schragen
Vrouw
en kind
kind te
Op
mijn sterke
sterke jeugd;
jeugd;
Op mijn
En
ze hoog
hoog te
te dragen
dragem
En ze
In
mijn vreugd!
vreugd!
In mijn
14
.411

Daar,
Daar, op 't schouwke,
Prijkt
mijn eeI1ig
Prijkt mijn
eenig kruis.
Wees mijn
mijn engel, vrouwke,
vrouwke,
hemel, huis.
Wees mijn hemel,
huis.
Wees mijn
mijn stoutste
stoutste roemen
roemen
Wees
mijn zoetste troost,
Wees mijn
Frissche levensbloemen,
levensbloemen,
Krachtig
kroost.
Krachtig kroost.
0, mijn kindren
kindrenlI
Graaggebroken brood
brood!I
Zou 't geluk vermind'ren
Waar
de last
last vergroot?
vergroot?
Waar de
Zou
men armoe
armoe lijden
lijden
Zou men
Om
een mondje
mondje meer?
meer?
Om een
Och
waar menschen strijden,
Och waar
Helpt
de Heer!
Heerl
Helpt de
René De Clercq.l
Clercq.1
llit
~. L. Van
Looy, Am.sterdam.
Amsterdam.
Van Looy,
Gedichten », S.
i t c Gedichten.,

5S.
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DE GEBROEDER$
GEBROEDEBS VAN
VAN RAEMDONCK.
RAEMDONCK.

Ze waren
heiden geboren
gebor~n te Temsche, Edward
waren beiden
Edward in 1895,
Frans
in 1897.'
Samen
hadden
zij
hun
Eerste
Kommunie
Kommunie ,gegeFrans in
Samen
hadden
zij
hun
Eerste
1897.
daan, samen
bij het uitbreken
uitbreken van
van den
den WereldWeréldsamen gestudeerd,
gestudeerd, en bij
oorlog waren
samen als
als vrijwilligers
vrijwilligers ten
tenstrijde
strijde getrokken.
getrokken.
waren ze samen
Aan 't front
leefden ze
ze samen
samen 't ruwe
soldatenleven mee,
mee,
front leefden
ruwe soldatenleven
zoowel in de loopgraven als
als in het rustkwartier. Edward was als
een Engelbewaarder
Engelbewaarder voor den
den jongeren,
jongeren, ziekelijken
ziekelijken Frans.
Frans. Dikwijls zag men
men hem van
van de
de voorposten
voorposten afkomen,
afkomen, gebogen
gebogen onder
onder
den
last van
van twee
twee zware
zware ransels
ransels en
en met
met een
een arm
arm zijn broer
den last
2•
steunend langs
hun kantonnement
kantonnement2.
langs de eindelooze wegen
wegen naar hun
Altijd
overal gedroegen
gedroegen ze
ze zich
zich heldhaftig.
heldhaftig. Nadat
Nadat beiden
beiden
Altijd en
en overal
van
verwondingen hersteld
samen als
als serservan verwondingen
hersteld waren,
waren, dienden
dienden ze
ze samen
geant bij
bij de
de derde
derdecompagnie
compagnievan
vanhet
hetvier-en-twintigste
vier-en-twintigste linieregiment.
In Maart 1917
1917 kreeg die compagnie
compagnie de
de opdracht in
in de Duit1.
levensschet:; op blz.
blz. 216.
26. -— 2.
2. Kantonnement:
Kantonnement: plaats
pl&a.tBvan,
va.n, inkwartiering
inkwartiering
1. Levensschets
vQOr
soldaten.
voor soldaten.
2
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sche loopgraven
loopgraven te dringen
dringen v66r
vóór Steenstraete.
Steenstraete. Edward
Edward moest
moest
een groep
groep granaatwerpers
granaatwerpers aanvoeren
aanvoeren en
en twee
tweeverbindingsloopverbindingsloopgraven
den linkervleugel
linkervleugel versperren;
versperren; ondertusschen
ondertusschen zou
zou
graven langs den
Frans
de
stellingen
rechts
onderzoeken.
Frans
stellingen rechts onderzoeken.
Nadat
eenieder zijn
zijn bijzondere
bijzondere opdracht
ginNadat eenieder
opdracht gekregen
gekregen had, gingen de
de twee
twee gebroeders
-gebroeders in
in een
eeneenzaam
eenzaam hoekje
hoekje kalm
kalm over
overhun
hun
plicht
beraadslagen. Frans
dewoorden,
woorden,
plicht beraadslagen.
Frans herhaalde
herhaalde nog
nog eens de
voren tot
tot een
eenvriend
vriendgesproken
gesprokenhad:
had:««Tot
Totalles
alles
die hij
hij kort
kort te voren
moeten
ons volk,
volk, tot
totalles.
alles.»
Daarmoeten wij
wij bereid
bereid zijn
zijn ten
ten bate
bate van ons
» Daarop drukten
drukten zij
dat de
de eene
eeneniet
niet
zij malkaar
malkaar de
de hand
hand en beloofden, dat
zonder
anderen terugkeeren
terugkeeren zou.
zou. Hun
Hun leuze
leuze was
wasimmers:
immers:
zonder den
den anderen

o Te zaam
«
zaam vereend
vereend in vreugd en nood,
nood,
IAls
sterf, dan
dan de
de andere
andere ook
ook dood.»
dood.»
Als de eene sterf,
••••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Twee uur
den morgen.
morgen. Zware
Zware wolken
wolken drijven
drijven door
door de
de
uur in den
lucht.
Een voor
een komen
komen de
de mannen
mannen in
in 't gelid
staan, gegelucht. Een
voor een
gelid staan,
143

wapend met
met dolken
dolken en granaten.
granaten. Even gilt
gilt een
een fluitje
fluitje en
enonze
onze
wapencl
j.ongens trekken
trekkenn.aar
de Yperlee.
Yperlee. Over
Over een
een pas
pas aangelegd
aangelegd
jongens
naar de
loopbruggetj.e sluipen
sluipen ze
ze er
er zwijgend
zwijgend over.
over.
loopbruggetle
Nu en
en dan
dan knalt
knalt een
een schot
schot en
en sist
sist een
een kogel
kogelover
over de
devoorvoorNu
uitzwoegende mannen.
sprong van
van de
de Duitsche
Duitsche
uitzwoegende
mannen.Tot
Totop
op een
een sprong
zijn ze
ze gekropen.
gekropen.
stellingen zijn
uur. Er flitst
flitst een
een vuurpijl
vuurpijl op
op en
en roef!
roef 1daar
daarwippen
wippen onze
onze
Drie uur.
schansen. En
En terwijl
terwijl onze
onze kanonnen
kanonnen een hevig
hevig
jongens over de schansen.
versperringsvuur achter
de Duitsche
Duitsche"loopgraven
loopgraven aanrichten,
aanrichten,
versperringsvuur
achter de
volbrengen de mannen
mannen hun
hun vreeselijke
vreeselijke taak.
taak. Handgranaten
Handgranaten
volbrengen
worden in
in de
de schuilplaatsen
schuilplaatsen gegooid.
gegooid. Er
Er wordt
wordt gestoken,
gestoken, gegeworden
kapt, geworsteld.
geworsteld.
kapt,
opeens spat
raketl in
in roode
roode vonken
vonken open.
open. De
De
spat een
een raketl
Maar opeens
Duitschers vragen
vragen om
om hulp.
hulp. Nu
Nu donderen
donderen ook
ookhun
hunkanonnen
kanonnen
Duitschers
en 't wordt een bommelen, zoeven en kraken
kraken van
van alle
alle geweld.
geweld.
los en
Ondertusschen draven
omgewoelde vlakte,
vlakte, te
te midden
midden
Ondertusschen
draven over
over de
de omgewoelde
van ontploff(nde
ontploffende granaten,
granaten, onze
onze mannen
mannen naar
naar hun
hunloopgraven
loopgraven
van
terug.
Yperlee, op de
de afgebroken
afgebroken plaats,
plaats, vindt
vindt Edward
Edward zijn
zijn
Aan de Yperlee,
teergeliefden Frans
in stee
stee van
van zijn
zijn makkers
makkers over
over
teergeliefden
Fransniet.
niet. En
En in
de
vaart te
te volgen,
volgen, snelt
snelt hij
hij door
door schroot
schroot en
en vuur
vuur op
opzoek
zoek
de vaart
naar zijn
zijn vermisten
vermisten broer...
broer ...
naar
gebeurd is,
is, zal
zal niemand
niemand ooit
ooitverhalen.
verhalen.
Wat er
er dan gebeurd
Achttien dagen
de loopgraven,
loopgraven, zag
zag men
men ze
ze
Achttien
dagen later,
later, van
van uit
uit de
op niemandsland2
niemandsland 2 dicht
knotwilg liggen.
liggen.
dicht bij
bij een knotwilg
Enkele brankardiers,
brankardiers, die
lijken niet
,niet achteruit
achteruit mochten
mochten
Enkele
die de lijken
brengen, gingen ze
ze 's nachts met
eenige graszoden
graszoden bedekken:
bedekken:
met eenige
brengen,
de
twee onafscheidbare
onafscheidbare broeders
broeders lagen
lagen in
in elkaars
elkaars armen
armen gegede twee
strengeld,
dood vereenigd...
vereenigd ...
strengeld, voor
voor eeuwig
eeuwig in den dood
God
loo~:: ze beiden
beiden voor
voor hun
hun offer
offer en geve
geve ons
ons de
devrucht
vrucht
God loon:
van
hun blood!
bloed!
van hun
N
aar het verhaal
verhaal van
van hun
hun strijdmakkers.
strijdmakkers.
Naar

\Vanneer
natiën hun
hun zwaarden
zwaarden omsmeden
omsmeden tot
tot
zullen de
de natiën
WanneeT zullen
ploegscharen
hun lansen
lansen tot
tot sikkels?
sikkels? Wann.eer
Wanneer zal
zal niet
niet
ploegscharen en
en hun
meer volk
volk het
het zwaard
zwaard verheffen?
verheffen? Zijn
Zijn wij
wij niet
niet allen
allen
volk tegen volk
broeders
kinderen van één
één zelfden
zelfden Vader?
Vader?
broeders en
en kinderen
1.
Raket v.:
- 2.
Z. Niemandsland:
Niemandsland: terrein
liggende tusschen
terrein liggende
tussehen de
vuurpijl. —
v.: vuurpijl.
1. Raket
buitenslll'
}QOpgraven
Vall twee
twee tegenover
tegenover elkaar liggende legèlrs.
legérrs.
yen van
buitenstu loopgra

144
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JOE
JOE ENGLISH.
ENGLISH.

Joe English
English was
was een
eenhoogbegaafde
hoogbegaafdeBrugsche
Brugschekunstschilder
kunstschilder
en teekenaar.
teekenaar. Zijn
Zijn vader was een Ier,
Ier, zijn
zijn moeder
moeder een
een Vlaminge.
Vlaminge.
en
oorlog kwam
kwam en Joe
Joe trok
trok op
op met
metransel
ransel en
engeweer.
geweer.
De oorlog
die lange
langegruweljaren
gruweljaren stond
stond hij
hij aan
aan 't front.
front. Zelfs
Zelfs toen
toen
Al die
hij
hij reeds
reeds ziek
ziek was,
was, bleef
bleef hij
hij op
op zijn
zijn post
post en
ensjouwde
sjouwde gelijk
gelijk de
de
piot de
de beruchte
beruchte««vaderlanderkens
vaderlanderkens »» (zakjes,
(zakjes, met aarde
aarde
minste piot
om schansen
schansen op
op tetewerpen).
werpen).
gevuld, om

:Midden
hij staan,
staan, om
om ze
ze zedelijk
zedelijk tetevrijvrijzijn jongens
jongens wilde
wilde hij
Midden zijn
waren
verheffen. Hij
Hij schonk
schonk hun
hun zijn
zijn kunst
kunst met
met zijn
zijn
waren en
en te verheffen.
hart
zijn ziel
ziel in
in zegels,
zegels, die
diebij
bijhonderdduizendtallen
honderdduizendtallen op de
de
hart en zijn
voorlinie
werden verspreid.
verspreid.
voorlinie werden
Er
we.rden hem
hem teekeningen
teekeningen gevraagd
gevraagd voor
voor het
het ««MisMis- en
en
Er werden
Gebedenboek
Soldaat».
Het geluk
gelukstraalstraalGebedenboek van
van den Vlaamschen Soldaat
». Het
N·B
N-B 10
io
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de uit
meer kon
konwerken
werkenvoor
voorzijn
zijn
de_
uitzijn
zijnoogen,
oogen, omdat
omdat hij
hij eens
eens te meer
jongens.
jongens.
Denzelfden nacht had
had hij
hij zijn
zijn eerste
eerste schets
schets klaar:
klaar: de
deVlaamVla:amDenzelfden
sche jongen
jongen in
in de
de loopgraven,
loopgraven, met
met zijn
zijn helm
helm eerbiedig
eerbiedig ininzijn
zijn
sche
handen. komt
komt liefdevol
liefdevol den
den gekruisten
gekruisten Christus
Christuszoenen.
zoenen.
handen,

tweede teekening
teekening voor
voor het
het ««Gebedenboek»
Gebedenboek» was
was een
een
Zijn tweede
Iersch kruis,
kruis, dat
dat hij
hijvoor
voorzijn
zijngesneuvelde
gesneuvelde Vlaamsche
Vlaamsche makkers
makkers
lersch
ontwierp
weldra op
op alle
alle begraafplaatsen
begraafplaatsen aan
aan den
denYzer
Yzer
ontwierp en
en dat weldra
den grond
grond rees.
rees. Daarop
Daarop schreef
schreef hij
hij de
dewoorden
woordenvan
vandichdichuit den
Verschaeve:
ter VerschaeVe:
liggen hun
hun lijken
lijken als
als zaden
zaden in
in 't zand,
o({ Hier liggen
Hoop op
op den
den oogst,
oogst, o0Vlaanderland.»
Vlaanderland.»
Hoop
De andere
andere teekeningen
teekeningen volgden:
volgden: het
het morgengebed
morgengebed en
en het
het
De
avondgebed
H. Communie
Communie in
in een
een verpuinde
verpuinde
avondgebed in de loopgraaf, de H.
kerk; een
een stervende
stervende soldaat
soldaat ontvangt
ontvangt het
hetH.
H.Oliesel,
Oliesel,enz.
enz.
kerk,

De
laatste teekening
teekening in
in 't «« Gebedenboek»
dat roerend
roerend
De laatste
Gebedenboek» is
is dat
beeld
« O. L.
L. Vr.
Vr. van
van den
den Yzer».
Yzer ». De
Dezoete
zoete Moeder
Moeder houdt
beeld «O.
houdt haar
zegenend
Kindeke boven twee
twee afgebeulde
afgebeulde piotten,
piotten, dié op
zegenend Kindeke
op een
voorpost
aarden schans
schans te
te slapen
slapen liggen
liggen in de
voorpost achter
achter een
een aarden
vouwen
beschermend en mantel.
manteL
vouwen van
van haar beschermenden
Menig
sombere dagen
dagen troost
troost en
en opbeuMenig jongen
jongen heeft
heeft in
in die sombere
J46
146

English' kunst
kunst geput. :\1 enig jongen
jongen is .:4-esneuveld
.~c";lleuV('ld
ring uit Joe English'
met dat
dat Gebedenboek
Gebedenboek op
op zijn
zijn hart.
hart.
met
heldendood zou
zou English
English niet
niet sterven.
sterven. Hij
Hij overleed
O\'crleed te
Een heldendood
een veldhospitaal,
veldhospitaal. ten
ten gevolge
gevolge van
van een
eell blinclehl indein een
Vinkhem, in
darmontsteking.
darmontsteking.
Tot den
den Aalmoezenier,
Aalmoezenier, die
die hem
hem berecht
berecht had,
had. sprak
sprak hij:
hij:
Tot
({ De H.
H. Sakramenten
Sakramenten hebben mij
mij versterkt»
versterkt» en
en tot
tot HoogleeHooglce«De
Daels, die
die zijn
zijn laatste
laatste woorden.
woorden hooren
Jl1ocht: «« Ik heb
hooren mocht.
raar Daels,
gedaan, al
ik kon;
kon; zeg
zeg het
het aan
aan mijn
mijn vrouw.
vrouw.»»
gedaan,
al wat
wat ik
midden zijn
zijn makkers,
makkers, ligt
ligt hij
hij begraven.
Te Steenkerke, midden
Christus»,
ziel rust
nu in
in de
de armen
armen van
van zijn
~bn «
« Christus
»,
rust nu
Zijn schoone ziel
onder den
den moedermantel van zijn
zijn «« I,ieve
Lieve Vr‘ouwe
Vrouwe van
van den
clen
onder
Yzer ».
Yzer».
N.001»...l. La.I1Il"".
Larm,,,,, Thiott.
N.aar Prof.
Prof. Dr
Dr Fr.
Fr. 1)aels
Iheb Vocr
«Voo,' niijn
Illijl> Volk
V"lk in Soo!"
Tlli,·II.
Naar

60. DOOit
DE MODDERVLEI.
JtlODDERVLEI.
DOOR DE
(Een
Verhaal uit
uit den
den Boerenoorlog).
Boerenoorlog).
(Een Verhaal
De Boereu
Boeren zijn
af.stalJimdingell van
Hollaud:iche koloni,ten
K,,:tp
De
zijn afstaiiimelingen
van Hollandsche
koloniiten a2.11
aan Je
de liaap
en verder
verder in
in het
hetbinnenland
binnenlandvan
vanZuid-Afrika.
Zuid-Afrika. Zile
Ze hebben
een terk
~terki
Holhebbeu een
1101en
landsch karakter
bewaard en
spreken het
hetzoogenaamd
zoogenaamd Afrikaansch"».
«Afrikaa,nsch' ». Die
Die
land.scli
karakter bewaard
en spreken
bevath<x>fd;:akelijk
h{)()fd;:akelijk Nederlandsche
Nederlandsche woorden,
woorden, maar
maar ook
·ookbestanddeelen
bestandde01eu
taal bevat
het Engelseli
Engelsch en
enuit
uitdede
taru
Zuid-Afrikaanschenegerstammen,
uit het
taal
derder
Zuid-Afrikaans.che
negerstammen, KaJters en
en Hottentotten.
Hottellto-<ten. Het
Het Afrikaansch
Afrikaanseh is
is dus
dWl eigenlijk
eigenlijk een
een dochtertaal
dochtèrtaru van
van
fers
de onze,
maar onderscheidt
onderscheidt zich
van het
het Nederlandsch
het ontbreken
ontbreken
Nederlandsch door
door het
onze, maar
zich van
van
ge8la.cht en van
nn verbuigingsverbuigings- en
en vietrwegingsvo-rmen.
~-egingsvo~men. (Zie
het
van geslacht
(Zie verder
verder het
~dicht
gedicht

c Japie».)
».) Het
lIetwordt
wordtover
overheel
heelZuid-Afrika
Zu:d-Afrikagesproken
gesproken en begrepen,
beg,repen,
Japie
underwezen
en geschreven,
geschreven, en sedèrt
1925 heeft
het de
de plaats van 't NeN6
heeft het
onderwezen en
sedert 192,5
derlandsch
officiële taal
taalingenomen.
ingenomen.
derlandsch a.Is
als 'officiële

-

De Hollandsche
in 1652.
1652. In 1815
kwam zij
1815 kwam
Hollandsche Kaapkolonie
liaapkolonie werd
werd gesticht
gasticht iu
aan Engeland.
Va.naf
1834
begonnen
de
Boeren
het
Enge}sch
1gezag
Engeland. Vanaf 1834 begonnen
Boeren het Engelsch igezag te ontTluc,hten
·en
trokken
naar.
het
.Noorden,
den Oranje-Vrijstaat
en
Oranje-Vrijstaat eu
vluchten en trokken
Noorden, waar ze
ze den
de Transvaalsche
Republiek
stichtten.
Door
hardnekkig
strijden
bewaarden
Transvaalsche Republiek
bewaaxden
Door hard.nekkig
zij hUlL
onafhankelijkheid, maar
maar verloren.
verloren ze
door den
den oorlog
oorlog van,
van 189\1-1902.
ze door
1899-1902.
hun on.afhankelijkheid,
't Begin
van
dien
driejarigen
QOl'log
was
de
Boeren
Zeel!'
yoordeelig.
was
voor
de
Bowen.
zeer
voordeelig.
oorlog
Begin van dien
)faar
toen brachten.
brachten de
de Engelschen een kolossaal
leger te been.
been. Darurd(){)r
Daairdoor
kolossaal leger
Maar toen
was
echter de
de tegenstand der
Boeren niet
niet gebroken,
gèbroken, gedurig
ze
zaten ze
der Boeren
gediuig zaten
was echter
den
vijand op
de hielen.
hielen. Nu
Nu trachtte de
Brit anders
de ~
anders. dan
dan. dpor
door die
den vijand
op de
de Brit
w`a4pex49

zijn doel
te bereiken; huizen en hoeven
w6rden plat gebrand,
gebrand, vrouwen
hoeven werden
vrouwea en
doel te
kinderen naar
concentratie-kampen weggesleept;
weggesleept; het
land zou tot een
het land.
naar ooncentratie-kampen
ontvolkte woeetenij
worden. En toch hielden
Iloerèn stand.
stand.
woestenij gemaakt
gemaa,kt worden.
hielden de Boeren
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Eindelijk werd
J..:indelijk
Vereeniging besloten
besloten den
den oorlog
oorlog tè
De EnJ..:n·
werd te Vereeniging
té staken.
staken. De
-gelschen
beloofden de
Boeren zelfbestuur.
zelfbestuur. Transvaal
Transvaal en
enOTanje-kolonie
Oranje-kolonie vérvóx-gelschen beloofden.
de Boeren
kregen
het inin1906-1907.
1906-1907.Later
Later11908-1910
11908-1910werd
werddedeZuidafrikaansche
Zuidairikaansche linie
kregen het
gevormll
Oranje-Vrijstaat, TransvaaJ
HCIt
gevornaddoor
door d.G
dp Kaapkolonie,
lizapkolonie, Oranje-Vrijstaat,
Transvaalen
en Natal.
Natal. IIet
Nederlandsch
Engelsch werden
werden gelijke
gelijke rechten
rechtentoegekend.
toegekend.
Nederlandschen
en het Engelsch
Een der
der voornaamste
voornaamste BoerengeneTalen
Boerengeneralen was Christiaan
Christiaan De Wét,
Wrét, 1854-1922.
Zijn
oorlogservaringen schreef
boeiend boek
boek (De
c DeStrijci
Strijrl
Zijn loorlogservaringen
schreefhijhijneer
need-inin zijn
zijn boeiend
tusschen
Boer en Brit.
waaruit hier
hier een
een uittreksel
uittreksel volgt:
volgt:
tusschen Boer
Brit» waaruit

Den volgenden.
volgenden dag
kwamen irij
Wij zes mijlen
mijlen ten
ten Oosten
Oosten van
van
dag kwamen
Houtkraal-station
die wij
wij va.nwege
vanwege onze
onze
Houtkraal-stationopopeen
een plaats
plaats aan
aan die
ondervindingen
volgen zou,
zou, Moddervleil
Moddervleit
ondervindingenvan
van den
den nacht,
nacht, die volgen
doopten;
groote macht
macht zoo
zoo dicht
dicht achter
achter ons
ons dat
dat toen
toen
cloopten; met
met de
de groote
het
donker werd
werd zij
zij niet meer
meer dan
dan vijf
vijf mijl
mijl achter
achter ons
onswas.
was.
het donker
Tegen zonsondergang,
zonsondergang, kort
deze vlei gingen,
gingen,
kort vóór
v66r wij
wij door
door deze
kwamen eenige van
van mijn
mijn verkenners
verkenners op
op omtrent
omtrent vijftien
vijftien EngelEngelderichting
richtingvan
vanHoutkraal
Houtkraalnaderden,
naderden,onveronversehen,
die van
van de
schen, die
lWachts
uit. Toen
Toen de
de Engelschen
Engelsehen de
deonzen
onzenzagen,
zagen,rukten
rukten zij
zij
wachts uit.
om.
van hen
hen werd
werd in
de
om. Eén
Eén van
in de
vlucht
het paard
paard afgeschoten,
afgeschoten,
vlucht van het
een
ander zwaar
zwaar gewond,
twee
een ander
gewond, en twee
Ik
werden
gevangen genomen.
genomen. Ik
werden gevangen
zond
nu twee
twee patrouilles
patrouilles uit
uit om
om
zond nu
het
spoor in
de lucht
lucht te
te doen
doen
het spoor
in de
springen,
springen, omtrent zeven mijlen aan
weerzijden
punt waar
waar ik
ik
weerzijdenvan
van het
het punt
wenschte
gaan, om
om aldus
aldus
wenschte over
over te
te gaan,
gepantserde
te verhinderen dat een gepantserde
trein
komen zou
ons beletten
beletten
trein komen
zou en ons
over
den spoorweg
spoorweg te
te gaan.
gaan.
over den
Wij
moesten nog
nog dezen
dezen nacht
nacht
Wij moesten
door
de Moddervlei.
Moddervlei.
door de
Door
den geweldigen
geweldigen regen
regen die
die in
in den
dennamiddag
namiddag gevallen
gevallen
Door den
was,
de vlei,
vlei, die
dieongeveer
ongeveerduizend
duizend meter
meter breed
breed was,
was,bebewas, was de
dekt knie.diep,
sommige plaatsen
plaatsen nog
nog dieper,
dieper, met
metwater.
water.
kniediep, en
en op sommige
Het water,
water, echter,
echter, zou de groote zaak
zijn, als het
het
zaak niet
niet geweest zijn,
niet
was dat
dat de
de bodem
bodem der
der vlei
vlei van
van zulk een
aard was, dat
dat
een aard
niet was
de paarden
paarden soms tot
hun knieën
knieën in
in de
de aarde
aarde zakten,
zakten, ja,
ja,
tot aan hun
soms
zoo diep
diep dat
dat het
het water
water tot
tot over
over het
het zadel
zadel rees.
rees. Daar
Daar
soms zoo
moesten wij, veertien
honderd ruiters,
ruiters, door.
De lezer
lezer trachte
veertien honderd
door. De
zich
stellen hoe
het ging
ging en
en hoe
hoe het
het was
was toen
toen de
de
zich voor
voor te
te stellen
hoe het
laatste
burger
doorkwam.
Zeer
velen
verloren
hun
evenwicht
laatste burger doorkwam. Zeer velen
hun evenwicht

—1

1.
Vlei: groot
moeras.
1. Vlei:
groot moeras.
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door
spartelen van
van hunne
hunne paarden,
paarden, in
inde
demodder
modderwegzakwegzakdoor het spartelen
kende,
menigeen moest
moest van
van zijn
zijn arm
arm verzwakte
verzwakte dier
dierafstijafstijkende, en menigeen
gen
het door
door de
de vlei
vlei leiden.
leiden. Dan
Dan was
was erereen
eenoneindig
oneindig gegegen en het
sukkel
kanonnen en
eJ;} de
de wagens.
wagens. Dertig
Dertigossen
ossenwerden
werden
sukkel met
met de kanonnen
voor één
voor
één affuit
affuit gespannen,
gespannen, en soms
soms konden
konden vijftig
vijftig haar
haar niet
niet
verroeren, waar
waar zij
verroeren,
Z}j in het
het slijk
slijk vastzakte.
vastzakte. Eindelijk
Eindelijk waren
waren zij
zij
echter
door: ook
ook een
een trolliewagenltrolliewagen1 en het
het wagentje
wagentje met
metrnijn
mijn
echter door:
documenten
papieren. Maar de
de ammunitiewagen
ammunitiewagen en
en de
dewawadocumenten en
en papieren.
gens waarop het meel
meel was,
was, bleven
bleven vastzitten,
vastzitten, op
op 't oogenblik dat
z!ij
was een
een nacht
nacht om
om nooit
nooit te
te vergeten!
vergeten!
7ij in
in de
de vlei
vlei kwamen.
kwamen. Het was
Wat
moest nu
gedaan worden
worden met
de wagens
wagens die
die in
in de
de
Wat moest
nu gedaan
met de
modder
vastzitten? 't Zou
lang duren
duren voor
yoor het
het
Zou niet
niet lang
n-lodder bleven
bleven vastzitten?
licht
wij moesten
moesten het
spoor over
over v66r
vóór de
de dag
dag brak.
brak.
licht werd,
werd, en
en wij
het spoor
Het zou
zou noodlottig zijn
zijn als wij
wij in de Moddervlei
Moddervlei waren
waren tusschen
tusschen
de
macht achter
,a,chter ons,
ons, en
enden
denspoorweg
spoorwegv66r
vóórons,
ons,waarmede
waarmede
de macht
van
Aar en
en van
van Hopetown
Hopetown treinen
treinen vol
"01 van
van troepen
troepen konden
konden
van de Aar
gebracht worden.
worden. Neen,
Neen, die
die door
door waren
waren moesten
moesten voort.
voort.
Ik deed
deed Gen.
Gen. Fourie
Fourie met
met honderd
honderd man,
man, van
van wie
wie de
de paarden
niet
zoo zwak
zwak waren
van de
de andere
andere burgers,
burgers,achterblijven,
achterblijven,
niet zoo
waren als
als van
om
nog te trachten
trachten de
de wagens
wagens door
door te
tekrijgen;
krijgen; en
enindien
indien hij
hij
om nog
dat niet
niet kon,
kon, v66r
vóór de
de vijand
vijand bijkwam,
bijkwam, dezelve
dezelve dan
dan aan
aan brand
brand
te steken
steken en
en zuidwaarts
zuidwaarts tetewijken.
wijken.
Ik ging
ging daarop
daarop met
met het
het commando
commando voort
voort naar
naar het
het spoor.
spoor.
Bij
mij waren
waren al
al de
de burgers
burgers die
diezwakke
zwakke paarden
paarden hadden,
hadden,
Bij mij
en velen
velen die
die nu reeds
reeds te
te voet
voetmoesten
moesten gaan.
gaan.
Ook nam
de negentig
negentig krijgsgevangenen
krijgsgevangenen met
met mij.
mij. Ik
Ik kon
kon
nam ik de
hen
loslaten, omdat
omdat ik niet
niet hebben
hebben wilde
wilde dat
dat zij
zij bekend
bekend
hen niet loslaten,
ztouden
zwak onze
onze paarden
paarden waren.
waren. Als
Als de
de
ztoudengaan
gaan stellen
stellen hoe
hoe zwak
vijand
hij weten wat
wat het
het ernstigste
ernstigstevan
vanonze
onzezwakke
zwakke
vijand dit wist zou hij
punten
had medelijden
medelijden met
met de
de arme
arme Tommies,
Tommies, maar
maar
punten was.
was. Ik had
wat
ik doen?
doen? Ik
Ik behandelde
behandelde hen
henzoo
zoo goed
goed als
alsikikkon.
kon'wat kon ik
—
op
gelijken voet
mijn burgers. Ook
Ook van
van mijn
mijn manschappen
manschappen
op gelijken
voet met mijn
waren
voet moesten
moesten gaan.
gaan.
waren ·er
.er velen
velen die
die te voet
Wij
verzuimden nu
gingen voort
voort zoo
zoo snel
snel als
als wij
wij
Wij verzuimden
nu niets
niets en
en gingen
\konden.
begon reeds
reeds te
te lichten
lichten toen
toen wij
wij het
het spoor
spoor bebekonden. Het
Het begon
reikten.
Gelukkig gingen
wij onverhinderd
onverhinderd over,
over, want het
het was
was
reikten. Gelukkig
gingen wij
de
patrouilles gelukt
spoor te
te breken
breken zooals
zooals door
door mij
mij
de patrouilles
gelukt het
het spoor
bepaald.
Het
morgenlicht ging
ging op
op en
enopenbaarde
openbaarde den
denhachelijken
hachelijken
Het morgenlicht
toestand
van mijne
mijne manschappen.
manschappen. Op
Op ieders
ieders aangezicht
aangezicht stond
stond
toestand van
uitputting
afmatting te
te lezen.
lezen. Het
Het kon
kon niet
nietanders
anderszijn.
zijn. Wij
\Vij
uitputting en afmatting
1.
Trulliewa.gen: : ((I::llgd~ch
ka.r.
1. Trulliewagen
Et tgelsch tt.l'Olloy):
volley) : kaa..
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hadden
den vorigen
vorigen dag
dag moeten
moeten vechten,
vechten, en
en hadden
hadden slechts
slechts
hadden den
om een
éénmaal
afzadelen en nauwelijks
nauwelijks lang
lang genoeg
genoeg om
een
éérimaal kunnen
kunnen afzadelen
stukje
vleesch te
te braden.
braden.
stukje vleesch
't Had ook
ook hard
hard geregend,
geregend, en
ende
demeeste
meestemanschappen
manschappenwawaren
tot op
op de
dehuid
huidnat,
nat,want
wantweinigen
weinigenhadden
haddenregenjassen;
regenjassen;
ren tot
en,
miserabelst van alles,
alles, de
de nacht
nacht in
in de
deModdervlei,
Moddervlei, waarwaaren, het miserabelst
van
de sporen
sporen achtergebleven
achtergebleven waren
waren in
in het
het slijk
slijk dat
datOns
ons aanaanvan de
kleefde.
Vier-en-twintig uren
voorbijgegaan zonder
zonder het
het
kleefde. Vicr-en-twintig
uren waren
waren voorbijgegaan
hoofd
kunnen nederleggen
nederleggen en
een weinig
weinig rust
rust te
te genieten,
genieten,
hoofd te kunnen
en een
om
eens van
van slapen
slapen te
te spreken.
spreken.
om niet eens
Drie
mijlen van
spoor gaf ik
ik order
order af
aftetezadelen,
zadelen,waar
waar
Drie mijlen
van het
het spoor
er,
echter, geen
geen gras
gras voor
voor de
de paarden
paarden was.
was. Pas
Pashadden
haddenwij
wij
er, echter,
dit
gedaan of
of men
men kwam
kwam rnij
mij zeggcn
zeggen dat
dat er
ereen.
een uurtje
uurtje verder
verder
dit gedaan
gras
was. ik
Ik deed
deed weer
weer maar
maaropzadelen,
opzadelen, om
om toch
toch weide
weide voor
voor
gras was.
de
arme dieren
dieren te krijgen:
krijgen: laat
laat de
de baas,
baas, dacht
dacht ik,
ik, liever
liever nog
nog
de arrne
wat
verduren, dan
dat zijn
zijn paard
paard zonder
zonder gras
graszou
zouzijn.
zijn. Wij
\Vij
wat verduren,
dan dat
werden
beloone! voor
,'oor het eindje
eindje dat
dat wij
wij verder
verdermoesten
moesten rijden,
rijden,
werden beloond
daar eenieder
eenieder geruster
geruster slapen
slapen kon
als hij
hij dacht
dacht dat
dat ziin
zijn paard
paard
kon als
iets
te eten
eten had.
hàd.
iets te
Maar
honger dreef
dreef ons
ons eerst
eerst de
de schapen
schapen te
te slachten,
;;lachten, die
die
Maar de honger
wij
daar woonde
woonde gekocht
gekocht hadden,
hadden, en
en een
een
w-ii"aI!
vanden
den boer
boer die
die daar
stuk
vleesch te
te braden.
braden.
.
stuk vleesch
Brood
nier niet
niet te
te krijgen,
krijgen. en
en ons
ons meel
meel was
was op
op de
de
Brood was
was er
er nier
wagens
achtergebleven. en
die waren
waren verbrand,
verbrand, want
want wij
wij hadhadwagens achtergebleven,
en die
den
de klanken
klanken van
van het
het ontploffen
ontploffen gehoord,
gehoord, en
en wisten
wisten dat
dat
den de
Gen.
Fourie de wagens
wagens niet
had kunnen
kunnen redden.
redden. Het
Het bleek
bleek van
van
Gen. Fourie
niet hád
achter
dat deze
deze officier
officier door
door de
deEngelschen
Engelsehenovervallen
overvallen werd,
werd,
achter dat
en
de wagcns
wagens niet
niet aan
aan brand
brand kon
konsteken.
steken. Dit
Ditechter
echtervolgens
volgens
en de
rapport
van mijn
mijn -verkenners
verkenners hadden
Engelsehen gedaan,
gedaan,
rapport van
liadden de Engelschen
te zamen
zamen met
met eenige
eenige van
van hun
hun wagens,
wagens, die
die zij
zij in
in de
de vlei
vlei hadden
hadden
doe,n
ingaan. maar
maar niet
niet weder
weder konden
konden uitkrijgen.
uitkrijgen.
doen ingaan,
:\Ioddcn'lei maar
vergeten. Toch,
Toch, nadat
nadat
\Vij
\k'ij konden
kflnden dc
(lc Moddcrvlei
maar niet
niet vergeten.
wij
bij onze
onze zadels
zadels geslapen
geslapen hadden,
hadden, waren
waren wij
wij allen
allen weer
weer opopwij bij
geruimd.
met mij
mij daar had
had waren
waren van
van den
den
geruirnd. De
De burgers.
burgers, die
(lie ik
ik met
:rechten
offer konden
konden brengen
brengen voor
':oor de
de
xechten stempel.
stempel, die
die alles
alles ten
ten offer
vrijheid
volk. en
en konden
konden antwoorden
antwoorden op
de vraag
\"raag of
of
vrijheid van
van het
het yolk,
op de
er niet
niet een
een eind
eind kon
kon komen
komen aan
aan wat
wat men
men verduren
\'erduren lwn:
dal
1“m, dat
geen
honderd moddervleien
moddervleien hen
afschrikken konden:
Ja. dat
dat
geen honderd
hen afschrikken
konden: Ja,
de
vrijheid iets
van zulk
zulk een
een waarde
waarde was,
was. dat
dat de
dewereld,
wereld, van
van
de vrijheid
iets van
het bestaan
bestaan des
des menschdoms
menschdo111S af,
af. geen
geen prijs
prijs daarvoor
daarvoor gekend
gekend
had.
Christiaan
De Wet.
\Vet.
Christiaan De
« 1)+;
1)" :-;Ir:jd tu-,-e],,','
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Bril,,,
Brit

Il.
1). 11011('.
Rollo, Ro~tl'T<la.Jn.
Rwtonlam.

61.
JAPIE.
61. JAPIlE.
(Afrikaansch)
Vanm6re was J
Vanmore
apie nog hier:
hier:
Japie
Vanaand is hii dood!
lag- om siin mond
Met 'n la,g
hij bruilof gevier
mond het hij
Met 'n klein brokkie
Engelsche lood.
brokkie Engelsche

Vanmore
apie bij
mij:
Vanm6re was J
Japie
bij mij:
Vanaand is
hij -— waar?
is hij
Als 'n mensch maar kan
kan weet
weet waar
waar hij
hij eindlik sal blij,
Wie
var die
die toekoms gevaa.r?
gevaar?
Wie het dan vor
Van
more ",las
apie mijn
maat:
Vanm6re
was J
Japie
mijn maat:
Vanaand is hij
- wat?
hij —
Sal
hij nog
mij lag,
lag, sal
sal hij
hij nog
nog met
met mij praat,
Sal hij
nog met mij
Of
mijn hand
die sijne weer
\'at?
Of mijn
hand in die
weer vat?
Van
more was J
apie 'n kind:
Vanm6re
Japie
Vanaand
Vanaand is hij volleerd!
Ons
het banje gestrij
gestrij om
om die
waarheid, ou vriend:
()ns het
die waarheid,
\Veet
jij nou wie
ons had
had verkeerd?
\'erkeerd?
Weet jij
wie van
van ons
\'
anmore was J
apie -- nee
(;od!
nee God!
Vanm6re
Japie
Hij
is nog
nog ver
ver mij!
Hij is
\\'ant
die dood
Ilie skei
skei nie,
nie, al
is (lit
dit ons
ons lot
lot
Want die
dood kan nie
al is
Om
alleen op
op de
de wêreld te blij.
blij.
Om alleen

e.
Louis
C. Louis
Uit

4c

Oorn (iert

vet"(

Leipoldt.~
Leipoldt„

.

LOUIS LEIPOLDT.
Kaapkolonie 1875.
I8iS. Een
der beste
beste
LEIPOLDT. Kaapkolonie
Een der
Zuid,Afrikaanschc
dichters.
Zuid-Afrikaa.nsche dichtcrs.
Jl',\I·J'~
JAAPJE (KI ••~ï~j<: J,\KOII).
JAKOB).
(Vertaling
in Vereenvoudigde
Vereennmdigde Spelling)
Spelling)
(Vertaling in

Vanmorgen
\vas J
aapje nog
hier.
Vanmorgen was
Jaapje
nog hier.
Vanavond
hij dood!
Vanavond is hij
Met 'n lach
om zijn
zijn mond
mond heeft hij bruiloft gevierd
lach om
Met 'n klein brokje Engelse 100d.
.lood.
151
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Vanmorgen was
Jaapje
bij mij:
Vanmorgen
was J
aapje bij
mIJ:
Vanavond
hij -— waar?
Vanavond is hij
Als 's mens
maar kan weten
weten waar
waar hij
hij cindlik
blijven.
mens maar
eindlik zal
zal blijven.
Wie
heeft dan
dan voor
voor de
de toekomst vrees.
Wie heeft

jaapje mijn maat:
Vanmorgen
was Jaapje
Vanmorgen was
Vanavond
is hij
hij -— wat?
Vanavond is
mij lachen,
lachen, zal
zal hij
hij nog met
met mij praten
Zal
Zal hij
hij nog
nog met mij
weer N-atten?
Of mijn
mijn hand
in de
de zijne weer
vatten?
hand in
Vanmorgen
was Jaapje 'n kind.
Vanmorgen was
Vanavond
hij volleerd!
volleerd!
Vanavond is hij
Wij
gestreden om de waarheid,
Nvaarheid, oude vriend:
Wij hebben veel gestreden
Weet jij nu
van ons
ons heeft
heeftgedwaald?
gedwaald?
nu wie van
Vanmorgen was Jaapje
- neen
God!
neen God!
Jaapje —
Hij
nog voor
voor mij!
mij!
Hij is nog
Want
dood kan
kan niet
niet scheiden,
scheiden, al
dit ons
ons lot
lot
Want de
de dood
al 15
is dit
Om
alleen op de
de wereld
wereld te
teblijven.
blijven.
Om alleen
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SLACU'I'OI<'FERS
VOOR TRANSVAAL.
'rItANSVAAL.
SLACHTOFFERS VOOR

Inleiding.
Antwerpen tijdens
den oorlog
oorlog tusschen
tusschen de
de En};uGebeurt te
te Antwerpen
tijdens den
Inledding. 't Gebeurt
geJschen
en
de
Zuidafrikaan.<che
Boeren.
Fonske,
do
held
,van
't.
stuk,
't
gelschen en de Zuidafrikaansche Boeren. Fonske, do held ,van
woont
met zijn
zijn moeder
moeder —
- een
L-en anne
armeweduwe
weduwe—
- bijbijzijn
zijn
grootmoeder
woont met
grootmoeder
Meuteltje.
~lij
heeft
een
Trans\'a.a.lsche
vlag
gekregen
en
\8
aanvoerder
Meuteltje. Iiij heeft een Transvaalsche vlag, gekregen en is aanvoerder
vall
Boerenleger (de
(de jouge-u.s
jongens uit
de buurt).
buurt). Den
Denvolgenden
volgendenZondag
i'lÜndag
van. het,
het Boerenleger
uit de
zal
heel het
het Boerenleger
Boerenleger met
met muaiek
muziek door
door dé
dé stad
stad trekken.
trekken. Maar
Maar Flup
}'lup isis
zal heel
jHloer~ch
ell wit
wil den
den optocht
optocht doen
doenmislukken.
mislukken.
kloersch en.

De groote dag was
was daar.
daar. Fonsken was
al wakker
wakker voor dag
was al
en dauw,
dauw, maar
maar hij
hij hield
hield zich
zich stil
stil om
om Meuteltje niet
niet te wekken,
die
met haren
haren mond
mond open
open en
en hare
hare oogen
oogen toe
den slaap der
die met
toe den
braven genoot. Het woelde er
anders in
in zijn
zijn binnenste!
Hij
er anders
binnenste! Hij
zou vuur
vuur en vlam
vlam gespuwd
gespuwd hebben
hebben tegen
tegen Flup, den vechter.
\Vie
weet wat die valschaard vanzins was?
Wie weet
was? Den Engelschman
spelen,
zou hij
hij niet
niet doen,
doen, dat
dat zou
zou te
te erg
erg zijn;
spelen, neen!
neen! dat
dat zou
zijn, maar
stoornis
wekken, en
niet meegaan,
meegaan, en
en anderen
anderen overhalen om
stoornis wekken,
en niet
den stoet
doen mislukken:
mislukken: dàt
stoet te doen
dht weIl
well
werd Fonsken ook
gewaar dat
dat hij
hij keelpijn
keelpijn had.
had. Hij
Hij zou
zou
Nu werd
ook gewaar
er maar
maar over
over zwijgen,
zwijgen, anders
anders kreeg
kreeg hij
hij nog
nog ruzie
ruzie van
vanmoeder,
moeder,
15 2

.omdat
omdat hij
hij gisteren
gisteren zoolang
zoolang was buiten
buiten gebleven
gebleven in
in Koude
Koude en
en
wind.
Maar als Meuteltje
Meuteltje wakker
wakker werd en
en hij
hij haar
haar goeden
goedenmorgen.
morgen
Maar
wenschte, werd
seffens gewaar
gewaar dat
dat hij
hij heesch
heesch was.
was.
wenschte,
werd hij
hij al
al seffens
- «« 't Zal wel overgaan,
overgaan,»» zei Fonsken,
Fonsken, «« 't is ma.ar
maar een vorsch'
vorsch 1
—
mijn keel!»
keel I »
in mijn
Maar hoe
hij ook
ook kuchte
kuchte en
en krochte2,
krochte2 , de
de vorsch
vorsch wou
wou er
er
Maar
hoe hij
niet uit.
van de
de mis
mis maar
maar seffens
seffensterug
terugthuis,
thuis,»
zeiMeuMeu·
-_. « Kom van
» zei
wij zullen
en dan
dan isis 't over te achtermiddag.»
achtermiddag.»
telt je «« wij
teltje
zullen goed
goed stoken en
Och! hoe bad
bad hij
hij in
in de
dekerk
kerkom
omzijne
zijnestem
stemweer
weertetekrijgen
krijgen
Och!
en zijne
zijne Boeren
Boeren niet
te moeten
moeten verlaten,
verlaten, en
en voor
voor Flup,
Flup, den
den
en
niet te
vechter, niet te moeten
moeten onderdoen
onderdoen op
op dezen
dezen plechtigen
plechtigen dag.
dag.
vechter,
Houd u maar
maar dicht
dicht bij
bij de
destoof,
stoof,jongen,
jongen,»
zeiMeuteltje
MeuteItje
-_. «« Houd
» zei
later, «« ik
aan 't raam
raam blijven
blijven en
alles vertellen
vertellen wat
wat er
er
en u alles
later,
ik zal aan
gebeurt. En eet
eet maar
maar een
een klontje
klontje kandijsuiker,
kandijsuiker, dat
dat is
is nog
nog de
de
gebeurt.
oudste en de
de beste
besteremedie.»
remedie.»
oudste
Maar Meuteltje
Meuteltje was
oprecht. Zij
Zij wilde hem bij
bij de
de stoof
stoof
Maar
was niet
niet oprecht.
houden juist
zou wat
wat er
er buiten
buiten gebeurde.
gebeurde.
b.ouden
juist opdat
opdat hij
hij niet
niet weten zou
den papierwinkel
papierwinkel had
ze daar
daar juist
juist Flup
Flup zien
zien komen
komen met
met
Uit den
had ze
vijftal andere
andere jongens.
jongens. Zij
Zij schenen
schenen zeer
zeer opgewekt
opgewekt en
endroenroeeen vijftal
gen groote
groote bladen
bladen van
van dat
dat rood
roodpapier,
papier, waar
waar men
menmet
metvastenvastenavond
kronen en soldatenmutsen
soldatenmutsen van maakt.
maakt. Och
Och Heer!
Heer! MeuMeuavond kronen
telt je had
had den
den dood
dood in
in 't hart)
maar ze zweeg
zweeg toch.
toch. Juist,
Juist.
hart, maar
teltje
juist dezelfde
dezelfde treiter
treiter als
zijn grootvader
grootvader was
was die
die Flup!
Flup!
juist
als zijn
Na den
den middag
middag was
was het
het beter
beter weer
weer en
enFonsken
Fonskenmocht
mocht
Na
uitgaan. Hoop en moed
moed hadden
hadden hem
hem genezen.
genez~n. Hij
Hij was
wasniet
nietmeer
meer
uitgaan.
iheesch
en zijn
zijn wezen
wezen was
was geheel
geheelveranderd.
veranderd. Zijne
Zijne oogen
oogenblonblonheesch en
ken,en
ongewone blos
blos lag
lagop
opzijn
zijn beweeglijk
beweeglijk gelaat.
gelaat.
ken, en een ongewone
Zijne moeder
aankoopen gaan
doen, dat
dat was
was haar
haar zonzon·
moeder was
was aankoopen
gaan doen,
dagwerk;
tijd voor
voor in
in de
deweek.
week.Zoodat
ZoodatMeuMeudagwerk; daar
daar had
had ze
ze geen tijd
den afscheidsgroet
afscheidsgroet mocht
mocht hooren
hooren van
van den
denheld.
held.
teItje
teltje alleen den
-— «
ge ons
onsvoorbijtrekken,
voorbijtrekken) Meuteltje,
Meuteltje, wij
wij komen
komen
« Straks
Straks ziet
ziet ge
eerst
langs hier.
hier. Gij
Gij moogt
moogt uw
uwnamiddaguiltje
namiddaguiltje wel
wel vangen,
vangen,
eerst langs
hoort
Ons Transvaalsch
Transvaalsch lied
lied zal
zal uu wel
welwakker
wakkermaken.
maken. —
hoort ge? Ons
En nog
nog iets1
iets I Zoo
Zoo 't wat
werd dezen
dezen avond,
avond, zorg
zorg dan
dan dat
dat
wat laat werd
moeder
zoek ga achter
achter mij.
mij. Het
Het isiszoo
zooschamelijk
schamelijk wegweg·
moeder niet
niet op
op zoek
gehaald
worden als
men generaal isI»
is I »
gehaald worden
als men
-— « Ja)
,"echten») enenze
een vinger,
vinger, een
een
maar niet
niet N-echten,»
ze zette
zette een
Ja, maar
1.
Vorsch, kikvorsch
Idkvorsch:: wordt
men Meisel'
heesch is.
is. --.-2. Kirochen
Z. lilrochen:
wordt gezegd
gezegd ab
als men
:
1. Vorsch,
kuchlen.
k uchlen.
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tot bedreiging,
bCHnden
vinger tot
bedreiging, ««Flup
Flup is
is sterker
sterker dan
dan gij!
gij!)~
bevenden -xi-inger
-- «Wees gerust,
Meuteltje, wees
wees gerust,» lachte
lachte Fons,
Fons,zijn
zijn
gerust, Meuteltje,
hoofd
opstekend, ««slimheid
slimheid overwint
hen de
de
hoofd opstekend,
overwintsterkte,
sterkte,en
en ik
ik ben
slimste
de twee.»
twee.»
slimste van de
Nauw
de.cl eur
toe, of
of uit
uit de
dezijstraat
zijstraatkwamen
kwamen hem
hem
Nauw trok hij
hij de:4
eur toe,
drie getrouwen
getrouwen tegen
tegen geloopen.
geloopen.
-- «
\-Veet ge
ge 't al,
Fons?»
«Weet
al, Fons?»
_.
een, wat?»
wat?»
-- «(0. N
Neen,
-— «Flup.
heeft den
heelen morgen
morgen rondgeloopen
rondgeloopen en
en heeft
heeft
den heelen
«Flup.heeft
wei
mannen overgehaald
overgehaald om met
met hem
hem rnee
rr~ee te
te
wel.de
de helft
helft van
van de
de mannen
doen.
Hij heeft
heeft hun
hun van
van alles
alles beloofd:
beloofd: ieder
ieder een
een Engelsch
Engelsch
doen. Hij
vlagje
hoed en
en papieren
papieren strepen
strepen op
op kraag
kraagenen:nouwen.
mouwen.
vlagje op den hoed
't Zal
stuiven, zegt
zegt hij.
hij. Tegen
Tegen dat
dat wij
wij uittrekken,
uittrekken, om
om vier
vier
Zal er stuiven,
uren,
hij ineens
ineens ons
ons aan.»
aan.»
uren, valt hij
-— «is
dan toch
toch waar!»
w;lar!» viel
viel Fonsken
Fonsken uit,
uit, bleek
bleekwordend
wordend
o fs het
het dan
gelijk
een doode.
doode. « Ik
kon het
het gisteren
gisterenniet
nietgclooven!»
gelooven!»
gelijk een
Ik kon
Eene diepe
diepe neerslachtigheid
neerslachtigheid overviel
overviel hem:
hem:
-— «
En de
de anderen
anderen gaan
gaan zoo
zoo maar
maar mee
mee met
met dien
dienvalschaard,
valschaard,
«En
al konden
konden zij
zij hem
hem vroeger
vroeger niet
niet verdragen?
verdragen? Zij
Zij laten
laten de
de Boeren
Boeren
en
hunne vlag
vlag zoo
zoo maar
maar in
in den
den steck...
steek, ..»»
en hunne
« Ja»,
-— «Ja
», klonk
antwoord,««wat
wat geven
geven zij
zij om
om de
de Boeren.
Boeren.
klonk het antwoord,
H
ij heeft
heeft schieters1
schieters 1 uitgedeeld,
uitgedeeld, die
die zij
zij zullen
zullen doen
doen afspringen,
afspringen,
Ilij
en
hiJ kocht
kocht een
een trompet,
trompet, die
die hij
hij zelf
zelf zal
zal blazen.
blazen. En
En dan
dan
en hij
krijgen
zij nog
centen, later,
later, als
als het
het goed
goed gelukt!»
gelukt!»
krijgen zij
nog centen,
-— «Wel,» riep
Fons, de
de vuisten
vuisten ballend,
ballend, «het
«het zal
zal hun
hun niet
niet
riep Fons,
gelukken,
wij zullen
zullen ze
ze v661vóór zijn.
ze seffens
seffens bijeen,
bijeen, die
die
gelukken, wij
zijn. Roept
Roept ze
met
ons willen
willen mee-gaan
meegaan en
uur vroeger
vroeger uit
uit
met ons
en wij
wij trekken
trekken een
een uur
dan
het gezegd
gezegd was.
was. Vallen
Vallen ze
ze ons
ons aan
aan bij
b.ij het
hetterugkomen,
terugkomen,
dan het
dan
komt het
het er
er niet
nietop
opaan.
aan.Gauw,
Gauw,jongens!
jongens!Loopt
Looptgij.
gij. langs
langs
dan komt
de
Kanonstraat en
en de
de Bonte-Mantelstraat
Bonte·Mantelstraat en
en de
de Meistraat.
Meistraat. Ik
Ik
de Kanonstraat
neem
Rui voor
voor mij.
mij. Aan
Aan de
dekiosk2
kiosk 2 vergaderen
\'ergaderen wij.
wij. Doch
Doch
neem de Rui
dat elk
elk zijne
zijne wapens
wapens meebrenge:
meebrenge: bezemstokken,
bezemstokken, tangen,
tangen, stoofstoof·
haken.
allemaal goed!
goed!»
haken, 't is
is allemaal
»
En 't werd
een loopen
loopcn en
en een
eenspoeden:
spoeden:
werd nu een
- (~De
stoet gaat uit
uit om
om drie
drieuren,
uren,een
eenuur
uurvroeger!
vroeger!Gauw
Gauw
De stoet
mannen,
Naar de
de kiosk!»
kiosk!»
mannen, spoedt
spoedt ui
ul Naar
En ze
ze kwamen
kwamen op,
op, talrijker
talrijker dan
dan Fonskens
Fonskens vertrouwden
vertrouwden het
het
vermoed
Zoogaat
gaathet:
het:overtuiging
overtuigingisisdikwijls
dikwijls eene
vermoed hadden.
hadden. Zoo
kwestie van
! Vele
Vele twijfclaars
twijfelaars vergaten
vergaten Flup's
Flup's schoone
schoone
x-an tijd
tijd!

1.
Schieters:: papit'l'keJl:;
knalput'{lor
1. Selliet-ers
!xi pierl: ensIllet
niet knal
puei ter gevuld.
gevuld. open
ffim.if!ktent.
open. muziektent.

154

2.
l\.io.... k v.
v.:: een
een
2. 1.iosk

beloften en schaarden
schaarden zich rondom
rondom de
de Transvaalsche
Transvaalsche vlag.
·vlag. En
beloften
als Fons
Fans met
met verachting
verachting over
over de
de verraders
verraders sprak,
sprak, die
die om
om een
een
als
vlagsken of een cent
cent hun
hun vaderland
vaderland verloochenden,
verloochenden, dan
dan voelvoel·
den velen
velen hun
hun hart
hart van
vanverontwaardiging
verontwaardiging kloppen,
kloppen, die
die toch
toch
den
op het
het punt
punt gestaan
gestaan·hadden
hadden mede
mede verraders
verraders te
te \vorden.
worden. Op
op
hoogste trede van
van de
de kiosk,
kiosk, met
metde
devierkleurige
vierkleurigeTransvaalTransvaal·
de hoogste
waaiend om
om hem
hem heen,
heen, stond nu Fons en ontstak
ontstak
sche vlag waaiencl
hunnen moed
moed door
door zijne eigen
eigen bezieling
bezieling en
en overtuiging.
hunnen
-. «Leven
« Leven de
de Boeren,
Boeren,»» riepen zu,
zij, «en leve
leve generaal
generaal Fons!»
Fons!»
-({ En nu vooruit!»
vooruit!» besloot
besloot de gevierde
gevierde held.
held. «Zijn wij
-- «En
niet talrijk,
talrijk, we
we zijn
zijn toch
toch moedig, en
en wij
wij verachten
verachten den
den EnEn·
niet
gelschman 1»»
gelschman!
stoet kwam
kwam in
in beweging
beweging en
luid en juist
juist klonk
klonk de
de cerste
eerste
en luid
De stoet
stroof:
stroof:
vierkleur van
ons dierbaar
dierbaar land
land
van ons
Die vierkleur
Die vvaai
waai weer
Transvaal
Die
weer o'er Transvaal
wee die
die Godvergeten
Godvergeten hand
hand
En wee
Wat dit
dit weer
weer neer
neer wil
wil haal!
haal!
Wat
Waai hoog
hoog nou
nou in
in ons
ons held.cr
helder lug,
lug,
Waai
Transvaalse vrijheidsvlag,
\'rijheidsvlag,
Ons
vijande is
weggevlug.
is weggevlug,
Ons vijande
N ou blink
blink 'n
'n blij'er
blli'cr dagP
dag P
Nou
fansken
vlag boven
boven zijn
zijn hoofd
hoofd en
en wendde
wendde zich,
zich,
zwaaide de
de vlag
ronsken zwaaide
achteruitgaande
tot zijne
zijne troepen
troepen bij
bij 't jubelend woord:
woord:
achteruitgaande tot
-— ««Ons
Ons vijande
vijande is
weggevlug. Nou
blink 'n
'n blij'er
blij'er dag!
dag!»
is weggevlug.
Nou blink
»
De zon
zon vvas
was te
voorschijll gekomen
:\Ieuteltje stond
stond voor
voor
De
te voorschijii
gekomen en
en Meuteltje
haar ,deurken
deurken en
en mompelde:
mompelde:
-— «Ha!
het loopt
loopt goed
goed af!
af! Geen
Geen Flup
Flup tete zien!»
zien!»
«Ha! het
En
haar blik
blik volgde
volgde den
den vaandeldrager
vaandeldrager tot
tot hij
hij voor
voor hare
hare
En haar
vochtige
oogel). met
met vlag en
en stoet
~toet in
in éérie
ééne schemering
schemering verdween.
,,·erdween.
vochtige oogen
GeEn
Flup te
te zien)
\laar Flup
was toch ziende
ziende.. .-\chter
. -kchter de
Hui) -kvas
zien? Maar
Gem Flup
e.n van
moeders herberg
zat hij
hij te
te loeren
loeren en
herberg zat
zijn moeders
blindekens in z~jn
razernu
zijne vdisten
vui"ten te
te verknagen.
ver·Knagen.
razernii zijne
De
vlaggekens waren
niet geplakt:
geplakt: de
de stijfsel
stijfsel stond
stond
De vlaggekens
waren nog
nog niet
maar
juist op
op de
de stoof.
stoof. En
En daarbij
daarbijmoest
moesthij
hijnazien
nazien tiat
datvelen,
velen,
maar juist
heel
velen, die
had, nu
nutoch
tochachter
achterFons
Fonslie.pen,
liepen,
heel velen,
die hij
hij overgehaald
o\ergehaald had,
zingende
hunne wapens
wapens zwaaiende!
zwaaiende!
zingende en hunne
En
opdat hem
hem geene
gce'neteleurstelling
teleurstelling gespaard
ge,.;paard zou
zoublijven,
blijven,
En opdat
kwam
stoet langs
langs Seba~topol
om.
Sebastopol om.
kwarri de
de stoet
1s81,
l.
Dit Transvaalsch
Transvaahch volkslied werd gedichL
door <:i.
J. llu
Dn. Toit in \:-::1'11.
gedicht door
S. J.
1. Dit
na.
de Bngelscho
Engelsche tro':pen
troven ooha:tld.
overwinning op
op de
een overwinning
na een
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-- (,Halti»
«de tweede
tweede stroof!
stroofl»>>
Halt!» kreet
kreet Fons, «de
En
als met
met ééne
ééne stem:
stem:
En 't ging als
Met
lage list
list haalt
haalt Albion
Albion
Met lage
Ons
vlag verraadlik
verraad lik neer,
neer,
Ons vlag
En doet
doet toen.
toen net
net al
al wat
wat hul
hul kon
kon
Dat
ons hul
hul vlag
vlag moes
moes eer:
eer:
Dat ons
««Ons
Ons zou
zou dan
dan alles
alles daarbij
daarbij wen
'n Telegraaf
Telegraaf en spoor
«'n
spoor
««As
As ons
ons die
die rooivlag
rooivlag wil
wil erken»
erken» —
-Maar
wou ons
ons niet
niet hoor!
hoor!
Maar dit
dit wou
En
toen de tonen
weerklonken, was
Fonskens hart nog
nog niet
En toen
tonen weerklonken,
was Fonskens
gestild:
-— «De derde
derde ook
ook hier,
hier, stilstaande!»
stilstaande!»
En 't't klonk
klonk nog
nog luider
luider en
enuitdagender:
uitdagender:
Vier jaar
jaar lank
lank het
ons mooi
mooi gepraat
gepraat
het ons
Om
weer ons
te krij;
krij;
Om weer
ons land te
vraag jou,
jou, Brit,
Brit, geen
geen goed
goed of
of kwaad:
kwaad:
Ons
Ons vraag
Gaat
en laat
laat ons blij
blijII
Gaat weg
weg en
Maar
toen de Brit
Brit ons
ons nog
nog vererg,
vererg.
Maar toen
Toen
vat ons
ons die
die geweer,
geweer,
Toen vat
Ons
was al
al lang
lang genoeg
genoeg geterg,
geterg.
Ons was
N ou kan
kan ons
ons toch
toch niet
niet meer.
meer.
Nou
de bevolking
bevolking van
vande
deVaartplaats
Vaartplaatswas
wasbijeengestroomd
bijeengestroomd
Heel de
rondom Sebastopol.
SebastopoL Met vreugde
vreugde hadden
hadden zij
zij den
den zang
zan,g gehoord
gehoord
rondom
allen waren
waren fier
fier en
en hadden
hadden wel
welmee
meewillen
willeninstemmen!
instemmen!
en alien
- «Vivat
« Vivat onze
Boeren I» klonk
klonk het uit
uit de
de menigte.
menigte.
onze Boeren!»
—
me dat
dat flinke
flinke zangers!
zangers! En
En ze
ze meenen
meenen het!»
het!»
- «Zijn
« Zijn me
Ja, dat
dat bewees
bewees wel
wel de
dewijze,
wijze, waarop
waarop de
de vierde
vierde stroof
stroof werd
werd
Ja,
uitgegalmd.
met Gods
Gods hulp
hulp het
het ons (lie
die juk
juk
En met
Van Engeland
Engeland afgegooi:
afgegooi:
Van
Ons is
is weer
weer vrij;
vrij; geluk!
geluk!geluk
geluk!
Ons
I
waai ons
ons,.vlag
vlag weer
weer mooi!
mooi!
Nou waai
Dit het
het ons
onsheldenbloed
heldenbloed gekos,
gekos,
Dit
Engeland nog
nog veul
veul meer,
meer,
Maar Engeland
So het
het de
de Heer
Heerons
onsweer
weerverlos,
verlos,
So
geef hem
hem al
al die
die eerl
eer!
Ons geei
Ons
~n rom,
rom, teredom,
teredom, dom,
dom, dom,
dom, dom,
dom, dom,
dom, sloeg
sloeg het
het op dede
r.,n
trommel van
van 't jaar dertig,
dertig. in
in een
een voddenhuis
voddenhuis ontdekt en
oude trommel
buitgemaakt.
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-- « Vooruit
l» » kreet
Fonsken en
en de
de Boeren
Boeren trokken
trokken de
de
Vooruit!
kreet Fonsken
stad in,
in, gevolgd
gevolgd door
doordedebewonderende
bewonderendeblikken
blikkenvan
vanoude-n.
ouden
stad
jongen, van
van zusters
zusters en
enmoeders.
moeders.
en jongen,
ondertusschen in
Sebastopol lag
Flup op
op den
den gigrond
En ondertusschen
in Sebastopol
lag Flup
ond tete
te stampen
stampen van
van woede
woedeen
enrazernij.
razernij. Zijne
Zijne moeder
moedermoest
moest
rollen en te
hem zelf met
met hoo(f)d
hoo(f)d en
en poot
poot opnemen
opnemen en
enbinnen
binnen dragen
dragen uit
uit
hem
voor de
de klanten.
klanten.
schaamte voor
eens zijn
zijn woede
woede gestild
gestild dacht
dacht Flup
Flup aan
aan wraak.
wraak.
Doch eens
—
- « Laat ze
ze terugkomen,»
terugkomen,» riep
riep hij,
hij, «laat
« laat ze
zeterugkomen!
terugkomenl
weten waarom!
waarom!»
Ze zullen weten
»
weer liep
liep hij
hij rond
rond om
om zijn
zijn volgelingen
volgelingen bijeen
bijeen te
tezoeken.
zoeken.
En weer
moed was
was hun
hun grootendeels
grootendeels ontgaan,
ontgaan, en
enzij
zij kwamen
kwamen met
met
De moed.
lange beenen.
beenen. Doch,
Doch, als er
er onraad
onraad te
te stoken
stoken is,
is, vindt
vindt de
deduidui·
lange
En dan
dan Flup's
Flup's grootvader,
grootvader, die
die ininzijn
zijn stoel
stoelmet
met
zijn volk.
volk. En
vel zijn
rollekens in
herberg zat,
spraaken
enrede
redeweer,
weer,nu
nudat
dat
rollekens
in de
de herberg
zat, kree~
kree spraak
hij wist,
wist, tdat
pat het
het Meuteltje's
Meuteltje's Fonsken
Fonsken was,
was, die
die aan
aan 't hoofd
hij
stond van
van de
de Boeren.
Boeren.
stond
- «Zoo'n
« Zoo'n pieperling!
pieperling 1 Als
ge naar
naar hem
hem wijst,
wijst, isishij
hijdood!
dood!»
—
Als ge
»
sprak hij
hij met zijn
zijn dikke
dikke tong.
tong.
sprak
werd nu
haast gemaakt
gemaakt met
met het
het vlaggen
vlaggen plakken
plakken en
en de
de
Er werd
nu haast
rest.
- «
Wij houden
houden de wacht rondom
rondom de kiosk:
kiosk: dat
dat zal
zal de
dePaarPaar—
«Wij
denberg
zijn,» besloot
besloot Flup.
Flup. ««Aan
Aan iedere
iederezijstraat
zijstraat zet
zet ik
ikspionspiondenbergl1 zijn,»
nen op
op den
den loer,
loer, en
en zoodra
zoodra de
deBoeren
Boerenverschijnen,
verschijnen, schieten
schietenwii
wijl
toe,
en vermoorden
vermoorden zel»
ze 1»
toe, en

** ** **
Zoo
gedaanl Wel was
was het
het later
later geworden
geworden dan
dan ze
ze
Zoo gezegd,
gezegd, zoo
zoo gedaan!
dachten,
daarom waren
waren de Engelschen
Engelsehen ongeduldig.
ongeduldig. Het
Het
dachten, en
en daarom
begon
zelfs al
te schemeren,
schemeren, en
en nog
nog bleven
bleven de
de boeren
boeren uit.
uit.
begon zelfs
al te
Maar
kreet ging op:
0 p: ««Daar
Daar zijn
zijn ze!
ze 1Langs
Langsi de
de BonteBonteMaar neen,
neen, de
de kreet
Mantelstraat
Mantelstraat 11»»
l» rie~
en ze
ze achter
achter beide
beide hoeken
hoeken
-— «Vooruit
(.( Vooruit mannen
mannenl»
riev Flup,
Flup, ««en
der
straat afgewacht.
afgewacht. Doch
stil nu,
nu, dat
dat zezeIons
lons niet
nietmermerder straat
Doch stil
ken
op voorhand!
voorhand 1 Juist
Juist op
op 't't oogenblik
oogenblik dat
de straat
straat uituitdat ze de
ken op
komen,
ze aan!
aan! Moed
Moed mannen!
mannen I wij
wij zijn
zijn sterk
sterk en
en
komen, vallen
vallen we
we ze
frischl
gaan en het
het zingenl»
zingenl»
frisch! zij
zij zijn
zijn afgemat
afgemat van
van het
het gaan
Een
slim bevelhebber.
bevelhebber, die
die Flup,
Flup, eerder
eerderverraderlijk
verraderlijk dan
dan
Een slim
1.
Paardenberg : daar
wero. in
Februari 1900
1900 de
deBoerengeneraal
BoerengeneraaJ Cronjé
Cronjé
daar weaxl
in Februari
1. Paardenberg:
door
groote overmacht
ovetIJlllcht tot
totovergave
overgavegedwOngén.
gedwllngén.
door een groote

1.57
1.5 7

maar wat
wat geeft
geeft dat?
dat? Als men
men maar
maar de
de bovenha.nd
bovenhand
ridderlijk, maar
houdt.
was, gebeurde
gebeurde 't.
Het Boerenleger,
Boerenleger, uit't. Het
Zooals 't voorzien was,
door den langen
langen tocht,
tocht, bereidde
bereidde zich
zich om
om voor
voor de
de laatste
laatste
geput door
maal het
het zegelied
zegelied aan
aan te
te heffen,
heffen, toen
toen van
van rechts
rechts en
en links
linksinin
maal
halve duisternis
duisternis de
de vijand
vijand het
hetonverhoeds
onverhoedsoverviel.
overviel.
de halve
- «Weg
« Weg met
met de
de Boerenl»
Boeren!» --- «Leven
« Leven de
deBoeren!»
Boeren!» klonk
klonk
—
het woest
woest dooreen, en
en een
een harrewar
harrewar werd
werd het,
het, een
een hotsen
hotsen
het
botsen, een slaan
slaan en
en stooten!
stooten! Luide
Luide kreten
kreten klonken
klonken en
en gegeen botsen,
tier en
en geween;
geween; uit
uit de
de·naburige
naburigehuizen
huizenkwamen
kwamen velen
velenaangeaangetier
loopen, die
die niet
niet gaarne
gaarne hunnen
hunnen vinger
vinger in
in 't spel staken.
staken. Doch
loopen,
menig moederhart
moederhart beefde
beefde en
en schrikte.
schrikte.
menig
- « Cronjé, Cronjé,
Cronjé, waar
waar zijt
zijt ge, Cronjé?»
Cronjé?» riep
riep Hui).
Flup. «Zijt
« Zijt
—
vervaard en
steekt ge uu weg?»
weg?»
ge vervaard
en steekt
riep Fons,
Fons, «dat
« dat ben
ben ik
ik niet
niet gewoon!»
gewoon!» en
en hij
hij
—
« Neen»,
Neen », riep
vocht zijn
zijn weg
weg tot
tot bij
bij den
denuitdager!
uitdager!
vocht
Maar op
op eens, hoe
hoe was
was het
het gekomen?
gekomen? Een
Eensterrenregen
sterrenregem.
Maar
zag hij
hij en
en dan...
dan... niets
niets meer,
meer, niets!
niets!
zag

** ** **

zat aan
het groote
groote bed
bed en
en weende,
weende, weendel
weende! Daar
Daar
aan het
Meuteltje zat
haar Fonsken
F onsken met
met het
het hoofd
hoofd ininbebloede
bebloededoeken
doekengewongewonlag haar
den. Sedert gisteren,
toen z0n
moeder hem
hem gaan
gaan oprapen
zijn moeder
gisteren, wen
was,
midden uit
uit dien
hoop vechters,
vechters, had
had hij
hij zijn
zijn oogskens
oogskens
dien hoop
was, midden
niet
meer geopend.
geopend. En toch
toch sliep
sliep hij
hijniet.
niet.-Hij
Rijwierp
wierpzijn
zijn
niet meer
ziek
hoofdeken van
rechts naar
naar links,
links, balde
balde zijne
zijne vuistjes,
vuistjes,
ziek hoofdeken
van rechts
stampte
vocht zonder
zonder rust
rust noch
noch duur.
duur. En
Enaltijd
altijd opnieuw,
opnieuw,
stampte en
en vocht
met
zijne heesche,
heesche, gebroken
gebroken stem,
stem, begon
begon hi,j
hij te
te zingen:
zingen:
met zijne
Ons
weer vrij:
vrij: geluk!
geluk! geluk!
geluk!
Ons is weer
Nou
waai ons
ons vlag
vlag weer
weer mooi!
mooi!
Nou waai
haastonverstaanbaar:
onverstaanbaar:
of doffer,
doffer, haast
Met
list haal
haal Albion
Albion
Met lage list
Ons vl~g
neer!
verraadlik neer!
vlag verraadlik
-— ««Och,
Och, manneken,»
Meuteltje, hem
met geweld
geweld wilwilmanneken,» bad
bad Meuteltje,
hem met
lende
weerhouden. «Och,
Och,manneken,
manneken, slaap
nu wat
wat en
en zwijg,
zwijg,
slaap nu
lende weerhouden.
anders
zult ge niet
niet genezen.»
genezen.»
anders zult
Nu
kw~m zijn
zijn moeder
moeder met
met den
den dokter.
dokter.
Nu kwam
had ze
ze gezegd,
gezegd, «zoo
« zoo ikikmijn
mijntrouwtrouwhet,» had
- «o Wat
Wat geeft het,»
ring
en al
al mijn
mijn kleergoed
kleergoed naar
naar den
denberg'
berg lmoet
moetdrage.n!»
dragen!»
ring en
1. Berg:
berg van
"an barmhartigheid,
barmha.rtigheid, de
de bunk
ronk van.
van looning.
leenin.g.
de berg
Berg : de
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De
dokter naderde
naderde het
het bed
bed en
enbleef
bleefbedenkelijk
bedenkelijk staan:
staan.'
De dokter
Heel
zaak was
was hem
hem uitgelegd
uitgelegd geworden.
geworden. Hij
Hij maakte
maakte het
het
Heel de zaak
hoofdje
los en
en onderzocht
onderzocht de
de wonde.
wonde.
hoofdje los
« Is
-— «
erg, als
als 't u belieft,
mijnheer?» vroeg
vroeg Meuteltje
;\'leuteltje
Is het erg,
belieft, mijnheer?»
met
bevende stem.
stem.·•
met bevende
o De wond
-— «De
wond niet,
niet, neen,-»
neen,.» zei
«maar. ..»»
zei de
de dokter, «maar...
—
En hij
hij maakte
maakte Fonskens
Fonskens hemdeken
hemdeken los,
oor op
op de
de
los, en
en het
het oor
borst
van den
den kleinen
kleinen zieke
zieke gedrukt,
gedrukt, bleef
bleef hij
hij lang
langluisteren.
luisteren.
borst van
-— «« Had hij
hij geene
geene valling?»
valling?» vroeg
vroeg hij.
hij.
Ja, hij
-— « Ja,
was heesch
heesch gisteren morgen,»
morgen,» zegde
zegde de
de moeder
moeder
hij was
met
harde stem,
stem, en
en haar
haar donker
donkeroog
oogbleef
bleefsteil
steilop
op 't gemet haar harde
laat van den
den dokter
dokter gevestigd.
gevestigd.
Die verzon
verzon nog een oogenblik:
oqgenblik:
o Ik zou
-— «
zou hem
hem maar
maar liever
liever naar
naarhet
het'
kindergasthuls doen.
doen.
.kindergasthuis
Het is
is maar
maar een
een stap
stap van
van hier...»
hier. .. »
o Neen,
-— «
niet,» zegde
zegde de
de moeder,
moeder, «ik
« ik moet
moet hem
hem
Neen, neen,
neen, dat
dat niet,»
zien
thuis kom van
van mijn
mijn werk.
werk. Ik
Ik wil
wil hem
hem 's nachts bebezien als
als ik
ik thuis
waken.»
0 Is er geen
-— «
geen hoop?»
hoop?» fluisterde
fluisterde Meuteltje
Meuteltje langs
langs de
de andere
andere
zijde
geneesheer toe.
toe.
zijde den geneesheer
« Niet veel»
veel» gaf hij
hij haar
haar stillekens
stillekens ten
ten antwoord.
antwoord.
-— «Niet

** ** **
In den
den morgen
morgen werd
werd Fonsken
Fonsken wakker,
wakker, toen
toen Meuteltje
Meute1tje alleen
alleen
bij
hem. zat.
zat.
bij hem
-— «
gewonnen?» vroeg
vroeg hij,
hij, «« en waar
waar isis mijn
mijn
« Zijn
Zijn de
de Boeren gewonnen?»
Meuteltje, ik
ik moet
moet
vlag,
mijne Transvaalsch,e
Transvaalsch,e vlag?
vlag, mijne
vlag? Zoek
Zoek ze
ze Meuteltje,
ze
hebben I Gauw,
Gauw, zoek
zoek ze,
ze, zoek
zoek zel»
zeI»
ze hebben!
Maar ze kon heni
hem niet
niet voldoen!
voldoen I En
Enininzijne
zijne opgewondenheid
opgewondenheid
begon
hij te razen
razen .en
.en te tieren,
tieren, totdat
totdathij
hijneerviel,
neerviel,buiten
buitenkenkenbegon hij
nis.
Meuteltje ging
aan heur
heur deurken
deurken qa.an
staan en
en riep
riep al
al de
de
ging dan
dan aan
kinderen
na, die
die ze
ze zag:
zag:
kinderen na,
-— «
Ochl zoek
Fonskens vlag.
vlag. Hij
Hij zal
zal sterven
sterven zoo
zoo hij
hij
«Och!
zoek toch
toch Fonskens
terugkrijgt!»
ze
ze niet terugkrijgt!
»
En in
in den
den namiddag
namiddag werd
werd ze
ze al
al vroeg
vroegaangebracht,
aangebracht, gansch
gansch
verhakkeld
gescheurd. Maar
Maar Meuteltje
Meuteltje waschte
waschte en
en naaide
naaide
verhakkeld en
en gescheurd.
ze wat,
zoodat Fonsken,
Fonsken, als
hij weer
weer eens
eens wakker
wakker werd,
werd, ze
ze
wat, zoodat
als hij
voor
zich op
bed uitgespreid
uitgespreid zag
zag liggen.
liggen.
voor zich
op het bed
zijn Meuteltje
wees op
op zijn
zijn borst:
Hij glimlachte zijn
Meuteltje toe en wees
-— «
dàar I »
o Dààr
Dhhr zit
zit het, dhar!»
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En dan
dan legde
légde hij
hij zijne hand
vlag en
en fluisterde
fluisterde zooveel
hand op
op de vlag
hij
kon:
hij kon:
-— «« Altijd
mijne, altijd!...)}
Altijd de mijne,
altijdl... »
En dat woord
zijn laatste.
laatste.
woord was zijn
Twee dagen
dagen daarop
daarop werd
werd hij
hij begraven.
begraven. Binnen
Binnen in
in zijn
zijn doodTransvaal. ..
kistje lag de vierkleur van Transvaal...
Hilda Ram.
Ram.
Uit ce Schetsen,
Vertellingen., J. De
De Meester,
MebSter, Wettèren.
Wettèren.
Schetsen, Novellen, Vertellingen»,

HILDA
RAM (deknaam
(deknaam van
van Mathilde
Mathilde Ramboux). Antwerpen
HILDA RAM
1858-1901.
Vertellingen. Met E.
E. Belpaire:
1858-19o1. Gedichten.
Gedichten. Novellen.
Novellen. Vertellingen.
« Wonderland
».
Wonderland».

63.

'T IS MET
MET HAOR GEDAON.
GEDAON.

De dokter
dokter vuult 'et pulske
slaan
pulske slaon
En duut den vaoder stil verstaan,
verstaon,
Da't met
z'n dochtertje is
is gedaan.
gedaon.
met z'n
««WA
WA hêt
dokter oe gezcid? »»...
...
Mt de dokter
-— «« Hie zei: ge bint'
bint' en
en zuute
meid1t»»
zuute meid
De vader
vader keert
keert zich
zich um
urn en
en schreit.
schreit.
Van Meurs, S. J.1
B.
B. Van
J.1
Cit
c Kriekende Kriekske
Kril'kske.,
2 R.
K.Boekc,entrale,
Boekcentrale, Amsterdam.
Amsterdam.
»,2
R. K.
'it Kriekende

64.
KINDERLIJK.
64. KINDERLIJIC
In
1632 stierf
stierf Vondel's
Vondel's jongste
jongste kind.
kind. De
De moeder
moeder staat
staat schreiend
schreiend bij
bij het
het
In 1632
kinderlijkje:
is isniet
uit den
den
kinderlijkje:maar
maarOonstantijntji6
Cionstantijntje
nietgestorven,
gestorven,hij
hij lacht
lacht uit
hemel
en spreekt.
spreekt.
hemel en

Constantijntje, 't zalig kindje,
kindje,
Cherubijntje,. van
omhoog,
van omhoog,
d'IJdelheden, hier
beneden,
hier beneden,
3•
U
itlacht met een
een lodderoog
Uitlacht
lodderoog3.
1. Levensschets
Levensschets op blz. 62.
52. —
- 2.2. Kriekende
cKriekiendeKriekskeol
KriekskIlI.(piepende
(piependekrekeltje)
krekaltje)
18
een bundel
bundel Betuwsche
Betuwsche verzen.
verzen. —
- 3.3. Lodderoog:
Lodderoog: zoet
zoet lachend
la.chènd vog.
is een
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Moeder, zeit
zeit hij,
hij, waarom
Moeder,
waarom schreit
schreit gij?
gij r
1 gij,
Waarom
gij, op
op mijn
mijn lijk?
lijk?
Waarom greit
greitl
Boven
leef ik,
ik,- boven
boven zweef
zweef ik,
ik,
Boven leef
Engeltje van
Engeltje
van 't hemelrijk:
En ik
ik blink
blink er,
er, en
en ik
ik drink
drink er,
er,
't Geen de Schinker
alles goecl,
goeds
Schinker alles
Schenkt
zielen, die
die daar
daar krielen.
krielen.
Schenkt de zielen,
Dertel van vcel
veel overvloeds.
overvloeds.
JLeer
"eer dan
dan reizen
reizen met
met gepeizen
gepeizen
aar paleizen
paleizen uit
slik
N
Naar
uit het slik
die zoo
zoo dwerrelt.
dwcrrelt.
Dezer wereld,
wereld, die
Eeuwig gaat
gaat voor
voor oogenblik.2
()ogenblik.~

\·ondel.
Vondel.
JOOST
VAN DEN
DEN VONDEL
VONDEL
JOOST VAN
1587-1679. Te Keulen
Keulen geboren
geboren uit
uit
Antwerp~che
doop,gezinde ouders,
ouders,
AntwerpEche doopsgezinde
die
eer:':t naar
naar Duitschland,
Duitschland, en
en ververdie eerst
Utrecht en
en AmsterAmster·
volgens
volgens naar
naar Utrecht
dam
de wijk
wijk namen.
namen. In
In 164o
1640 ging
ging
dam de
Vondel
tot het
het Katholiek
Katholiek geloof
geloof
Vondel tot
vor~t onzer
onzer NederlandNederlandover.
Deze vorst
over. Deze
sche dichters is groot
groot als
als treurspeltreurspel·
hekeldichter, leerdichter
leerdichter
dichter,
dichter, hekeldichter,
en
lierdichter. «« Lucifer})
zijn
en licrdichter.
Lucifer» is
is zijn
meesterwerk.
meesterwerk.
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Hoe graag,
graag, gelijk
gelijk het
het stille
stille lampje,
lampje.
Hoe
zachtjes brandt in
in 't hei:ig koor,
koor,
Dat zachtjes
verborgen ook,
ook, verteeren
verteeren
\Vou ik,
ik. verborgen
Wou
Voor mijnen
mijnen G.od,
God. altijd,
altijd, aldoor.
aldoor.
Voor
Theresia Vv.. 'tt Kind Jezus.
Jezus.
H. Theresia
'

1. Greien:
Greien: krijten.·
E(,\l".\'Ïge dingen gaan
gaa.n veigankoliike
verg~lllke!iJkedingênt
dingéll! Iè bovon.
bc,v;·n.
1.
krijten. - 2.)Eeltwige

N-B IJ
N-B
I
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66.
65.

IK WEET
WEET TWEE
'I',,'EE BLOEMEKENS
STAAN.
EIMENEKENS STAAN.

Ik weet twee
twee blauwe
blauwe bloemekens
bloemekens staan
staan
die
lief met
met den
denmorgen
morgenopengaan,
opengaan,
die lief
het speelzieke
speelzieke zonneke
zonneke moe,
moe,
en, is
is het
ze
trekken hun
hun bladerkens
bladerkens toe.
toe.
ze trekken
Ze
bloeien zoo
zoo liefelijk
liefelijk overdag,
overdag,
Ze bloeien
staan
veilig voor
voor vlaag
vlaag en
en hagelslag.
hagelslag.
staan veilig
Maar kijkt
hun zonneke
Maar
kijkt hun
zonneke somber en
en koud,
koud,
dan harigen
dan
hangen ze spoedig
spoedig bedauwd.
bedauwd.
't Zijn
bloemekens bei,
bei,
Zijn overjaarsche,
overjaarsche, de
de bloemekens
een jeugdige
jeugdige lachende
lachende Mei,
Mei,
toch
blijven ze
toch blijven
ze een
wie ze
ze zag
zag met
met hun
hunblinkende
blinkende kroon
kroon
en al wie
die
zeide verwonderd:
verwonderd: hoe
hoe schooni
schoon I
die zeide
En
of nu
nu ieder
ieder ze
ze geren
geren ziet,
ziet,
En of
ik hunne
hunne schoonheid
schoonheid geniet,
geniet,
geen die
die zooals
zooals ik
plukken, ik
toch,
slechts
slechts Eén mag ze plukken,
ik vraag het Hem toch,
0,
laat ze
ze me,
me, laat
·laat ze
zeme
menog
nogl
o, laat
1
En waar
waar nu die blauwe
blauwe bloemekens
bloemekens staan?
staan?
Ik
geen enkel,
enkel, al
al zoudt
zoudt ge
ge dat
dat raên.
raên.
Ik gaf uu geen
vindt ...
Die bloemekens
bloemekens zijn,
zijn, -— hoe
hoe dat
dat ge 't niet vindt...
wel,
de
oogskens
van
mijn
kind
I
wel,
oogskens van mijn kind!
Joz. De Voght.
Voght.
Uit Landsche
c LandsoheLiederen
Liederen.,
VelitaB, Antwerpen.
», Veritas,

JOZEF
VOGHT
JOZEF DE VOGHT
Broechem
1877. Onderpastoor
Onderpastoor te
Broechem 1877.
Antwerpen.
Schreef verscheidene
verscheidene
Antwerpen. 8chreef
verzenbundels,
a. « «Landsche
verzenbundels, o.
o. a.
Landsche
Liederen
Lichte Lanen
Lanen»,lt, «Kerst«KerstLiederen », «« Lichte
liedekens
lied ekens ».

Foto
Pot° Barba.ix,
Barbaix, Gent
162

66.

"·A~
z.-u.J(a~n.
VAN ZO~
ZON ZALIGER.

(De cloode
doode zelf
zelf vertelt.)
,·ertelt.)
Dezen
hield ik
ik een
een soort
soort receptiel.
receptiel. Velen
Velendie
diemij
mij!even('
levelld
Dezen dag
dag hield
gekend
kwamen mij
mij dood
dood ook
ook eens
eens groeten.
groeten.
gekend hadden kwamen
Eerst bracht
bracht men
men mij
mij het
het tweejarig
tweejarig zoontje
zoontje van
van den
den blikslablikslaHet kwam,
kwam, met
met zijn
zijn oudere
oudere broertjes
broertjes
ger,
mijn naasten
ger, mijn
naasten gebuur.
gebuur. Het
den bakker
bakker
en zustertjes,
zustertjes, allen
Zondags, eens
eens zien
zien naar den
allen op
op hun Zondags,
die
dood was.
was. De
De kleine
kleineschreeuwde
schreeuwde erbarmelijk
erbarmelijk als
als hij
mij
die dood
hij mij
daar liggen
liggen zag.
zag.
Nu
goc-'d gedaan
gedaan met
met koeken
koeken in
inuwe
uwe pollekens
pollekens
Nu was
was 't voor.
voor goed
hé Lowieke?
Lowieke?
te stoppen,
stoppen, hé
Een ze:,tal
zc"tal vrienden
kwamenmij
mij met
met hunne
hunne
vrienden uit het «« Haasken
Haasken»»kwamen
tegenwoordigheid
mij hun
hun kompliment
kompliment
tegenwoordigheid vereeren.
vereeren. Zij
Zij maakten
maakten mij
dat ik
ik daar
daar zoo
zoo schoon
schoon dood
dood lag,
lag, en
en vezelden
vezelden stil
stil onder
onder elkaar
elkaar
«
gewonnen had met
met sterven.»
sterven.»
«dat
dat ik
ik eer gewonnen
koning der Ton,
Ton, met
met wien
wien ik
ikmijn
mijn eerste
eerste
Piet
Stalens, de
Piet Stalens,
de koning
fijne van
van te
te weten;
weten; hij
hij schudde
schudde
kommunie
kommunie deed,
deed, scheen
scheen er
er het fijne
en opperde
opperde de
dewijze
wijze 'bedenking
bedenking «« dat ik
ik geen
geen
zijn
hoofd, en
zijn kaal
kaal hoofd,
negen potten
potten op
op tien
tienschijven
schijvenmeer
meerwerpen
werpenzou.
zou.»»
« 't Is
elk zijn
zijn beurt,»
beurt,» vond
vondAdriaensens,
Adriaensens, de
deschrijver
schrijver
- «'t
Is elk
maar een kwaaie
kwaaie was
was het
het stellig
stellig niet.»
niet.»
onzer
onzer gilde,
gilde, ««maar
mijne voor
voor altijd
altijd geloken
geloken oogen,
oogen,
Zwijgend
Zwijgend bezagen
bezagen de
de lieden mijne
het geheim
geheimmijner
mijnergeslotene
geslotene lippen.
lippen.
en tuurden
tuurden nadenkend
nadenkend op
op het
- «
getrouwd ben,
ben, heb
heb ik
ik altijd
altijd van
van zijn
zijn brood
brood gege« Sinds
Sinds ik
ik getrouwd
bij 't weggaan de kleine
kleine Rosseel; «« voor Dinsdag waarëten,»
ëten, o zei bij
schijnlijk?
scbijnlijk ? »»
Terwijl hij een laatsten blik op
mij wierp,
wierp, zag
ik hoe
hoe luttel
luttel
op mij
zag ik
gooien had
had en
en hoe
hoe weinig brooden
brooden men
potten hij
hij zelf
zelf nog
nog te gooien
voor
voor hem nog bakken zou.
Er kwamen
kwamen nog
nog veel
veelanderen
anderenwaarvan
waarvan 't't meerendeel
meerendeel nooit
nooit
aan
mij
gedacht
hebben:
ouden,
jongen,
groote
katten,
arme
aan mij gedacht hebben: ouden, jongen,
katten, arme
dompelaars.
Nu nog
nog vertelt
vertelt mijn
mijn vrouw
vrouw met
met fierheid
fierheid dat
dat er
er zelfs een
Nu
trap onder
onder zijn
zijn gewicht deed
kraken. Hoe
Hoe kon
kamerlid
kamerlid de
de trap
deed kraken.
deze heeren maar
men
men dan zeggen dat deze
maar in kiezenstijd
kiezenstijd bezoeken
Wat kon
kon hij
hij met eene stem
stem als de mijne
mijne nog aanvanafleggen? Wat
volle besef
besef mijner
mijner eigenweerde, scheen
scheen hij
eer
vangen
vangen?? In
In het volle
hij ear
mij te vereeren. Zoo
gekomen om zelf gezien te worden dan
dan om mij
kort
maakte hij
hij het aan
aan mijn
mijn ledekant, alsof hij heden
heden nog de
kort maakte
lijken moest
groeten der
der 74 andere
kiezers die hem
hem zijn
zijn
moest gaan groeten
andere kiezers
).
v.: plechtige
ontV'8oDg&t.
1. Beceptie
plechtige ontvangst.
Receptie v.:
1 63
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meerderheid hadden
hadden bezorgd.
bezorgd. In
In den
laatste meerderheid
den grond
grond van
vanzijn
ZlJn
hart
was hij
hij mij
mij eerder
eerder onwillig;
onwillig; droeg
droeg ik niet
niet een
een deel
deel van
\"an
hart was
zijnen zetel
zetel naar
naar de
de eeuwigheid
eeuwigheid mee?
mce?
zijnen
Piet
Astruweel, een
stumperd, wien
wien men
men over
over een
een
Piet Astruweel,
een arme
arme stumperd,
halve
gegeven van
van het
het dorp
dorp waar
waar men
men
halve eeuw
eeuw den
den naam
naam had
had gegeven
hem,
hagekant had
had vinden
vinden liggen,
liggen,
hem, schaars
schaars gebunseld!,
gebunseldl, aan een hagekant
kwam
mij insgelijks
insgelijks bezoeken.
bezoeken.
kwam mij
Hij
bezag mij
mij lang,
de eenige
eenige gansch
gansch oprechte
oprechte traan.
traan over
over
Hij bezag
lang, en de
mij
zijn magere kaken. En
Enzie,
zie, juist
juisthetgeen
hetgeenhij
hij
mij gestort,
gestort, rolde van zijn
zegde
toen mijn
mijn vrouw
vrouw hem jaren
jaren geleden
geledenwegzond,
wegzond, omdat
omdat hij
hij
zegde toen
dronk,
dacht hij
hij nu
nu ook:
ook: ««Waarom
Waarom lieten
lieten ze
ze mij
mij niet
niet liggen,
liggen,
dronk, dacht
baas,
van mij
mij op
op te
te rapen?»
rapen?»
baas, in plaats van
Het deed
deed mij
mij genoegen dat hij
hij het
het huis
huis verliet
verliet met
met een
een broek
broek
cm
schoenen onder
onder den
den arm,
arm, want
want zijn
zijnschoenen
schoenen
etri een
een paar
paar schoenen
dronken
ook al.
al.
dronken ook
Hoewel
kleedingstukken reeds
reeds jaren
jaren versleten
versleten zijn,
zijn, ben
ben
Hoewel de
de kleedingstukken
ik
voor Piet
Piet nog
nog altijd
altijd de
de ««braafste
braafste man
man van
van de
de wereld»,
wereld », en
en
ik voor
heeft
hij langst
langst van
"an al
al voor
yoor mij
mij gebeden.
gebeden.
heeft hij
Marus Matras
laatste bezoeker.
bezoeker. Van als
als hij
hij iijnen
iijnen
Matras was
was de laatste
voet
op de
de zoldertrap
zoldertrap zette,
zette, herkende
herkende ik
ik hem
hemaan
aanhet.
hetgepiep
gepiep
voet op
van
zijn asthmatische~
hij ook toen
toen hij
hij vaders
vaders
van zijn
asthmatische2 borst:
borst: zoo
zoo piepte
piepte hij
en moeders
moeders lijk
lijk kwam
kwam groeten.
groeten.
Zijn
hij schaars een
een beetje
beetje meer
meer asem
asem gehad
gehad
Zijn leven
leven lang
lang had
had hij
dan ik nu, en
en daar
daar deed
deed hij
hij al
al bijna
bijna tachtig
tachtig jaren
jarenmee
mee voort.
voort.
- «
toch ook
ook eens
eenskomen
komenzien,
zien,bakker,
bakker,)}
dachthij,
hij,
« Ik wilde u toch
» dacht
en
akelig trokken
trokken en
en snokten
snokten de
despieren
spierenvan
vanzijn
zijnblauwendig3
blauwendig3
en akelig
gelaat.
\Vonder
genoeg, behah'c
kinderen was
was hij
hij de
de eenige
eenige die
die
Wonder genoeg,
behalve de
de kinderen
geen oogenblik
oogenblik nadacht op
op zijn
zijn eigene
eigene dood;
dood; 't was
hij
was als had hij
pacht
gesloten met
Heer, om
om hier
hier ten
ten eeuwigen
eeuwigen dage
dage te
te
pacht gesloten
met den
den Heer,
blijven
en matrassen
matrassenkloppen.
kloppen.
blijven piepen
piepen en
en kreunen en
Hij zinde4
zinde4 op 't slaan
van mijne
mijne matras,
matras, en
en op
op de
de vijftig
vijftig
slaan van
stuivers
daarbij verdienen
verdienen zou.
zou. Hij
Hij herinnerde
herinnerde zich
zich tal
tal
stuivers die
die 4ij
hij daarbij
van
matrassen, waar jongeren
jongeren dan
dan hij
hij zelf
zelf was,
was, op
opgege·
van andere matrassen,
storven
waren. Hij da-cht
dàcht op wolle
wolle en
en peerdshaar,
peerdshaar, en
enkapok5.
kapok 5 •
storven waren.
Hij
tijden andere
andere doodbedden,
doodbedden, waarvan
waarvan
Hij zag in 't verschiet
verschiet der tijden
de
wol op
op den
den rug
rug van
"an 't schaap
nog te
te groeien.
groeien stond,
stond, en
en
schaap nog
de wol
steende
beneden, in al
al dat
dat slaan
slaanzoo
zoo
steende ten
ten langen
langen laatste
laatste naar
naar beneden,
verzonken,
hij mij,
mij, den
den geslagene
geslagene teenemaal
teenemaal vergat.
vergat.
verzonken, dat
dat hij
1.
BllIlBelen (gewetit)
(gew&.lt) bundselen:
uundBelon: in doeken
cl-oeken winden.
winden. -— 2 Asthraatisch:
.A.sthmatisch: a.a.Ill0.4-1111. Bunselen
borstig. -— 3.
3. Blauwendig
BJauweuclig (gewest):
(g·ewest): .b.lauwachtig.
.blauwachtig. -— 4.
4. Zinde
Zinde (gewoonlijk:
(gewoonlijk:
:IOn)
Terl. t.t. van
vanzinnen:
zinnen:peinzen.
peinzen.—
- 5 5Kapok:
Kapok:een
eensoort
soortfijne
fijne
boomwöl.
zon) onT.
on.. verl.
boomwol.
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Als
Matras -anders heb
heb ik
ikhem
hemnooit
nooit weten
weten noemen
noemen —
Als Matras
-- anders
weg
was, werden
werden de
de lichten
lichten uitgeblazen.
uitgeblazen.
weg was,
Een half
half uur
uur later
later kwam
kwam nog
nogeen
eenandere
anderebezoeker
bezoekerdie:
die! een
een
mij een
een meter waarkeersepanneken meebracht.
meebracht.Hij
HijleileineN'Tens
nevens mij
waarmede
hij al duizenden
duizenden populieren
populieren had afgemeten',
afgemeten, en
mat mij
mij
mede hij
en mat
ook af.
ook
af.
0 Honderd
«
zes en
en zestig,»
zestig.» fluisterde
fluisterde hij,
hij, «morgen,
« morgen, zeven
zeven
Honderd zes
ure, met
Leonarcl... maar
maar wacht,
trouwt ... Arthur
Arthur
met Leonard...
wacht, zijn
zijn broer
broer trouwt...
kan meekomen...
meekomen ...
Hij plooide
Hij
plooide zijn
trap afgedaald,
afgedaald, gaf
gaf hij
hij
zijn meter
meter ineen
ineen en,
en, de trap
mijne vrouw
vrouw de
de verzekering: «« gij
gij zult
zult content zijn,
mijne
zijn, madamekel»
madameke I »
lk en
Ik
mijn weduwe
weduwe aanzien
als onze
onze plicht
plicht te
te verklaren
verklaren
en mijn
aanzien het
het als
délt
wij inderdaad
inderdaad tevreden
teneden zijn
zijn geweest.
geweest.
dst wij
René
Vermandere.
René Vermandere.
Vat' ZIln
lJil. «« Vall
Za.li~cr".
Verila,,., Aan"crpon.
Antwerpen.
Zon Zaliger
». Verita.s,

RENE VERMANDERE
!-:'orîrijk
18Sï. Medewerker
de
NA)ririjk 1857.
Medewerker aan
aan de
(, Cazet
\'an Antwerpen».
Antwerpen», Kan
Kan gegeGazet van
mOL
\lelijk \'ertellen
in malsche
malsche
mocdelijk
vertellen in
1(>I'ende
taal
\'01
fijnen
humor.
Ic'vende taal vol fijnen humor.
Schreef:
«
Op
droog
Zaad»,
« Van
Schreef: «Op droog Zaad », «Van
Zon
Zaliger»,
«
De
Ster
met
den
Zon Zaliger», «De Ster met den
Steert».
«
Door
nik
en
Dun»",
«
De
Steert», «Door Dik
Dun», «De
Duitschc
Furie
in
Antwerpen
».
Duitsche
in Antwerpen».
‹,11,,,eken.szids, Ant worpoli.
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nOKU!! BO
nOta.!
'MEN
Ell !

Ik kist
kist is
is in
in den
den kuil
kuil gezakt...
gezakt.. 1302.11!
BO,'ll!
De
El n schup
schup met
met aard er
er op
op gesmakt...
gesmakt", Hoem!
B1WI11!
Ecn
Ceen preek op
op riikdom.
rijkdom. liefde
liefde en
en roem
roem
Geen
Leert mij
mij z66
Z(lÓ veel
\('el als
a]..; dat:
dat: boem!
bo~m! boem!
boem!
B. Van
Van Meurs,
\Tenrs, S, J.1
J.!
B.
1.:1. o

1.
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68.
ELCKERI.IJC.
68. ELCKERLIJC.
Zoo
heet. een
middeleeuwsch Zinnespel
Zinnespel door
door Pieter
PièteJ.· Dorland
Dorland -van
van Diest
Diestin.
in
Zoo hoot
een middeleeuwsch
U95
een tootoo1495 gesohreven.
geschreven.F..en
Fxenzinnespel
zinnespel(spel
(spelvan
van zinnen,
zinnen, mora.liteit)
moraliteit) was
was een
neelspeI,
waa.rin de
deoptrectende
optred.ende personen
personen déugden
déugdenofor
ondeugden
,voorstelden
neelspel, waarin
ondeugden
ivoorstelden.
en
de toehoorders
of andere
andere zedelijk-godsdienstige
zedèlijk-g.:xlsdienstige waarheid
waarheid wilden.
wilden
toehoorderaeen
een of
en de
Nen.
ieetren.
KORTE
INHOUD VAN
ELCKERLIJC.
KORTE INHOUD
VAN ELCKERLIJC.

Door
y.ondig leven
leven hebben
hebben de menschen
menschen Gods
Gods. boom
toorn gewekt.
gewekt. De
De dood
dood
Door hun
hun zondig
komt
eIken mensch)
Illpnsch)voor
voorGod
Goddagen
dagenom
omrekenschap
rekenschap van
van ziin
zijn
komt Elokerlije
Elckerlijc (d. i.i. elken
claden
Gezelschap en Goed
Goed (vrienden
(vrienden en
enrijkdommen)
rijkdoIllmen) verlaten
verlatenhem
hem
geven. Gezelschap
daden te geven.
.&11een
Deugd kan
kan hem
hem helpen,
helpen, maar
maar Elckerlijc
Elckerlije heeft
heefthaar
haarzoo
zoomishandeld,
mishandeJd,
Aileen Deugd
met hem
hem mee
mee te
tegaan.
gaan. Zij
Zij verwijst
verwijst hejUlnaar
Kew,nis,
zwak is
is om met
hepa naar Kennis,
dat ze te zwak
die
hem tot
tot Biecht
Biechtleidt.
leitlt.Daarcloor
Daardoorgenezen,
genezen, kan
kanDeugd
Deugdhem
hemnunuvergezellen
vergezellen
die hem
en Elckerlijcs
Elckerlijcs ziel
ziel wordt
wornt door
door een
eenEngel
Engelnaar
naal!'den
denHemel.
Hemelmeegevoerd.
meegevoerd.

aat

Pri
~' lor is P
ri m iS heeft
Elckerlijc voor
voor ons
ons hedendaagscli
hcdendaah"Sdl publiek
publiek omomheeft Elckerlijc
sewerkt.
Elckerlijc noernt
noemt hij
F €i mina,al da:tr
da:\l' Elch.rlijc ganschin
gansch in 't
gewerkt. Elckerlijc
hij Femin
bijzonder
Vrouw kan
kan worden
worden aangezien.
aa.ngezien.
de Vrouw
hijzonder als de
In
het volgende
volgende uittreksel
uittrekselzion
zi<'nwij
wijFemina,
Femina,
door
.ney.el~chapverLaten,
verlaten,
In het
door
.Gezelschap
haar
toevlucht nemen
nemen tot haar
h'laor lieve
lieve Good.
Goed.
haar toevlucht

FEMINA:
o
ik het
het al
al mee
mee won,
won,
O mijn lief
lief Soed,
Goed, waar
waar ik
en
heel de
de wereld
wereld naar
naar mijn
mijn zin
zin deed
deed draaien,
draaien.
en heel
wat
zoudt ge ook
ook hier
hier niet
niet helpen?
helpen?
wat zoudt
(R 0o ep
Goed,
Goed, lief Goed,
e p t) Goed,
waal'
blijft ge,
ge, 'k heb
noodig.
heb uu noodig.
waar blijft
GOED
kisto_pheffend):
o.pheffend):
GOED(het
(hetdek!"cl
deksel der kist
Hier, mevrouw,
mevrouw,
hier is
is uw
uw schatkist,
schatkist, immer
immer ten
ten uwen
uwendienste.
dienste.
FEMINA:
oO kom
heb al
al uw
uw hulp
hulp van
vandoen.
doen.
kom gansch
gansch op,
op, 'k heb
GOED
ver r ij k vcr
s ier cl, 0op
p den
den rand
ra n èI
GOED (0
(Overrijk
versierd,
der
der kist):
Mijn
machtig en
en uu gansch
ganschgeschonken.
geschonken.
Mijn hulp
hulp is
is machtig
Wat wederstaat
wederstaat er
er mijne
mijne tooverij?
tooverij?
Wat
wilt ge heden?
heden? Eer,
Eer, genot,
genot, of...
of ... liefde?
liefde?
Wat wilt
'k Ben
uw handen
handen als
als een
eentooverstaf.
tooverstaf.
Ben in uw
FEMINA:
oO 'k heb
gansch and'ren
and'ren dienst
dienst van noode.
heb vandaag gansch
167

GOED:
Spreek
onbeschroomd, gij
mijn macht nog
nog niet.
niet.
Spreek onbeschroomd,
gij kent
kent mijn
FEMINA:
Och, Goed,
moet aan God
God gaan
gaan rekening
rekening geven
geven
Goed, ik
ik moet
van
met Zijn
Zijn gaven
gaven heb
heb gedaan.
gedaan.
van wat ik met
Nu bid
bid ik
ik u,
u, ge
gezijt
zijt me
me dat
dat toch
tochschuldig,
schuldig.
ga mee,
mee, en
en spreek
spreek uw
uw woord.
woord.
(Ongunstig gebaar
gebaar van
van Goed)
Goed)
Och,
mijn lief Goed.
Goed.
Och, mijn
GOED:
Hahahahahaha! Ge
doet me
me schaterlachen,
schaterlachen;
Ge doet
Ge
zijt dus
nu::; tot
tot den
den laatsten
laatsten dag
dagverblind
verblind
Ge zijt
in mijn
mijn geschitter.
geschitter. Hahahahahaha.
Hahahahahaha.
Moest
met uu voor
voorGod
Godden
denHeer
Heerverschijnen„
verschijnen,
Moest ik met
ik
ware slechts
slechts getuige
getuige tot
tot uw
uw schuld.
schuld.
ik ware
lk was
Ik
niet van
van uw
uw twaalf
twaalf artieklen,
artieklen,
was uw God, niet
maar
uw leven.
leven. G'hebt
G'hebtininmij
mijgeloofd
geloofd1 I
maar van uw
FEMINA:
Zoo
spraakt gij
gij dan
dan ook
ook bedrogen?
bedrogen?
Zoo spraakt
gij nooit.
nooit. Hebt gij
GOED:
'k Bedrieg eenieder.
Hahahahaha!
eenieder. Hahahahaha!
Terwii.l
Heer de
de reekning
reekninguwer
uwerdwaasheid
dwaasheid
Terwiil de Heer
't onbatig slot geeft, zijn
zijn uw
uw erven
erven reeds
reeds
in strijd
strijd om
mij; en wenschen
wenschen in
in begoochling
begoochling
om mij,
wordenbeetgenomen.
beetgenomen.
zoozeer
zoozeer als
als u teteworden
Hahahaha.
de wereld
wereld dom.
dom.
Hahahaha. Wat
Wat is de
Ik ben
ben hun
hun meester,
meester, die
die hun
hun knecht
knecht moest
moestwezen.
wezen.
FEMINA:
Dat zegt
zegt ge
genu,
nu,verraderlijke
verraderlijke schat.
schat.
Waarom 't niet
eer
gezegd?
niet eer gezegd?
GOED:
Omdat
stom was.
was.
Omdat ik
ik stom
Slechts
een doodsuur
doodsuur krijg
krijg ik
ik —
- somtijds
somtijds —
- sprake.
sprake.
Slechts in een
Dan
al die
diedomme
domme kinkels
kinkels uit,
uit,
Dan lach ik al
"ja,
hun doodsangst,
doodsangst, zonder
zonder medelijden.
medelijden.
'ja, in hull
Zij
rotte boel.
boel.
Zij gaan in 't graf en 't wordt
wordt een rotte
Ik schitter
schitter voort
voort en
en krijg
krijg steeds
steedsnieuwe
nieuweaanbidders,
aanbidders,
die 'k fop
als u,
u, mijn
mijn arme
armerijke
rijkevrouw.
vrouw.
fop als
168

FEMINA:
lief
duldt God
Cod u.
u op
op aarde,
aarde,
lief wreed
wreed Goed,
Goed, wat
wat duldt
wijl
slechts client
dient tot lij:slij_'s- en
en zielsbedrog.
zielsbedrog.
wijl gij
gij slechts

o0

GOED:
Ge
zegt wat
wat veel.
veel. De
De schuld
schuld ligt
ligt bij
bij de
demenschen.
menschen.
Ge zegt
Wie
mij verstoot,
verstoot, die
die krijgt
krijgt mij
mij heilzaam
heilzaam weer.
weer.
Wie mij
Versmaad
treed me
me met
met de
devoeten.
voeten.
Versmaad mij
mij eerst,
eerst, en
en treed
Nu ga uw
uw gang
gang alleen.
alleen. Adieu,
Adieu, dom
dom ding.
ding.
Nu
val t toe.)
toe. )
(K
i s t valt
(Kist
Floris Prims.
Uit c4( Femill:l
Femina, »,».

~Ul'},Cl'tijllel'
01.1)0.11:J11er

.\bdij,
Tongerll)().
A bdij, Tongerlu-o.

FLORIS I'RIMS.
Antwerpen 1882.
1882. Priester.
Priester. Stadsarchivaris
Stadsarchivaris
PRIMS. Antwerpen
te Antwerpen.
Antwerpen. Hoofclop.-teller
Hoofdop:teIler van « De
maatschappelijk
De Gids op maatschappelijk
gebied
». Doet
Doet ook
ook aan
aanletterkunde:
letterkunde:«Refugee-Liefde»,
« Refugee· Liefde», «‹K Fegebied».
mina »,», «
Viaticum», enz.
enz.
«Viaticum»,
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DI~
DE

PAD EN
EX DE
DE WOLW.
"'OL',""
PAD

Moeder
schuld doen
doen etenl
eten 1 aan
aan Meester
_Meester Wouw.
Wouw. Hij
Hij
Moeder Pad
Pad had schuld
wandelen en
en wandelen,
wandelen, hij
hij was
was
wilde
wilde niet
niet betalen.
betalen. Hij
Hij aan 't't wandelen
in 't dorp niet
niet te
te zien.
zien.
Moeder
Pad. toen
toen zij
zij ging om
om 't geld
vragen, hij,
hij, Meester
Meester
Moeder Pad,
geld te vragen,
Wouw,
hij was
was cr
Er niet.
niet.««Overmorgen
Overmorgen en
en overoverWouw, vond
vond verstand;
verstand; hij
morgen»
deed hij
hij altijd
altijd zeggen.
zeggen.
morgen» deed
Maar
moeder Pad,
Pad, toen
toen zij
zij gedaan had
had met
met haar
haarhart2,
hart 2 , ging
ging
Maar moeder
haar
verstand uitdenken,
uitdenken. dat
dat zij
zij Meester
:\Ieester Wouw
\Vouw kon
kontegentegenhaar verstand
Dicht bij
bij het
het dorp
dorp N-an
yan Moeder
:\Ioeder Pad,
Pad, langs
langs de
de rivier
rivier
!komen.
komen. Dicht
was
,er een
een verlaten
verlaten land,
land, 't was
het droog
droogseizoen3,
seizoen3 , 't gras
was er
was het
was
had 't't land
land in
in brand
brandgestoken.
gestoken. 't Vuur
was droog.
droog. Moeder
Moeder Pad
Pad had
was
zij ging
haar
was gedaan; zij
ging zitten
zitten op
op een
een kleine
kleine hoogte
hoogte kleigrond; haar
witte borst blonk naar
naar omhoog.
omhoog.
Meester
rook van
van 't vuur
gezien had
had
Meester Wouw,
Wouw, toen
toen hij
hij den
den rook
vuur gezien
kwam
zwieren in
lucht. om
om te
te zien
zien of
of erergeen
geenmuizen
muizenwegwegkwam zwieren
in de
de lucht,
1. Schuld doen eten:
geld let:llcn.
:!. Zij
lIij had gedaan.
geJa.alL met
met !max
ha.a.r lm.I't!:
loutien.--- 2.
etch: geld
hmrt4:
zij had
er genoeg van. -— 3.
3. In 't't seizoen,
<11'<)"1-;' soizoen
steken de
had ex
steken
da negelI'&
neg-ea.& heti
het
gras in brand.
Bonm 't vuur konaen
komen de
muizen te
te
brand. Boven
(le roofrogels
roofvogels zwiNcm
zwieren om
om muizen
va.ngen.
Vangen.
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liepen
op dat land.
land. En
En hij
hij wandelde,
wandelde, hij
hij wandelde,
wandelde, hij
hij vond
vond iets
iets
liepen op
dat
daar blonk
blonk op
op den
den kleigrond;
kleigrond; hij
hij kwam
kwam met
met de
devleugels
vleugels
dat daar
slaan en hij
hij dacht:
dacht: ««Dat,
Dat. is een
een muisl»
muis I »
Meester Wouw
Wouw viel
viel beneden.
beneden, greep
greep op
op wat
Meester
wat daar blonk,
blonk, legde
legde
het
in zijn
zijn weitasch,
weitasch, droeg
naar boven,
boven, en
en hij
hij zag
zag niet
niet
het in
droeg het
het naar
dat het
het de
de pad was
...
was...
's Avonds
hij terugtrok
zijn dorp,
dorp, kwam
kwam Meester
Meester
Avonds toen
toen *hij
terugtrok naar
naar zijn
Wouw
huis; begon
begon te
te tellen
tellen de
demuizen
muizen
Wouw met
met zijn
zijn muizen
muizen te
te huis;
van 't iagen. De
muizen toen
hij ze
ze uitdeed,
uitdeed, daar:
daar: Moeder
Moeder
De muizen
toen hij
Pad 'n 'sprong:
ik ben
sprong: «« Hel Meester
'ben geMeester Wouw,
Wouw, hier
hier ben
ben ik. ik
komen
mijn geld te
te ontvangen.»
ontvangen.»
komen om mijn
Meester
ouw was
verwonderd en
en verwonderd,
verwonderd, was
was bebeMeester \V
Wouw
was verwonderd
schaamd.
ij ging
ging geld
geld halen
halen in
in zijn
zijn geheimkamer,
geheimkamer, dat
dat hij
h.ij
schaamd. H
Hij
telde aan
aan Moeder
Moeder Pad:
Pad: «He,
« He,mijn
mijn vriendin,
vriendin, neem
neem uw
uw geld,
geld, 't is
gepast!
uw dorp„
dorp, gij?
gij? ik
ik! zal
zal uu
g-cpastt Maar
Maar h:le
hf)ttgaat
gaat gij
gij terug
terug naar uw
niet dragen.»
dragen.)}
Moeder
alzoo: ««Mijn
Mijn geld
genomen. Indien
Indien ik
ik
Moeder Pad,
Pad, alzoo:
geld heb
heb ik genomen.
u geen
geen strikken
strikken had
had gespannen,
gespannen, 't geld,
ik had
had het
het zeker
zeker niet
niet
geld, ik
gehad.
Ik weet
weet mijn
mijn eigen
eigen wegen
wegen om
om langs
langs 't veld
terug te
veld terug
gehad. Ik
gaan.»
. Meester
Wouw wist
wist 't verstand
Moeder Pad
Pad niet.
niet. 's
Meester Wouw
verstand van
van Moeder
Nachts, toen hij
hij ging
ging slapen,
slapen. liet
liet hij
hij zijn
zijn weitasch
weitasch hangen
hangen aan
aan
Nachts,
de deur
deur van
van 't huis
dicht bij
bij den
den grond.
grond. Moeder
Moeder Pad,
Pad. toen
toen zij
zij
huis dicht
de weitasch
weitasch zag,
zag, 'n sprong
in.
sprong er in.
's Morgens,
zon opgekomen
was, Meester
Meester Wouw
Wouw
Morgens, toen
toen de zon
opgekomen was,
nam
de weitasch,
weitasch, ging
ging wandelen.
wandelen. Maar
Maar dien
dien dag
dag 't was
heel
was heel
nam de
warm en
heet. Hij
Hij ging
ging een
een rivier
rivier zoeken,
zoeken, legde
legde de
deweitasch
weitasch
en heet.
op
boord: hij
hij ging de
de rivier
rivier in,
in, om
om een
een bad
bad tetenemen.
nemen.
op den boord:
Moeder Pad kwam
kwam er uit,
uit, toen,
toen, zij
zij zegde:
zegde:
-— «« He,
mijn vrienci,
vriend, ikik ben
voor niet.
niet. Waar
\Vaar de
de voeten
voeten
He, mijn
ben er voor
te 'klein
klein zijn,
zijn. de geest
i~ niet
niet te klein. »»
geest is
Ivo Struyf, S.
S. J.
l'it
Ams erdam.
erdam.
L. it «li.u",ttichat
t hu,o-t6chat der Dakongo·".
Van LangenhuysclI,
Bakongo ». "an
Langenhuysen, Ams
llit c Negersprookj~s
Xa\'erian:l, Leuven.
Negersprookjps•. Xaveriana,

IVO
1876. Jezuit.
Jezuït. Reeds
Reeds
I VO STRl-YF.
STRUY1,-.Saventhem
Saventhem (bij
(bij Brussel)
Brussel) 1876.
meer dan 20 jaar missionaris
missionaris in
in Kongo.
Kongo. Verzamelde
Verzamelde talrijke
talrijke ononder de
de Negers
Negersverspreide
verspreideverhalen.
verhalen. ««Kunstschat
Kunstschat der
derBakonBakongo'S»,
Schreef ook
ook werken
werken
go's>>,««Hoe
Hoede
de zwartjes
zwartjes vertellen»,
vertellen», enz.
enz. Schreef
in de
de Kikongo-taal.
Kikongo-taal.
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zon zit
zit van
van morgen
morgen onder
onder de
dedekens.
dekens. Ze wil
wil er niet
niet uit.
De zon
Mijn dragersgroep
dragersgroep ook niet.
niet. 't Kost heel
heel wat
wat roepen,
roepen, v66r
vóór de
Mijn
misdienaar verschijnt;
maar niet
niet met
met de
de koffie
koffie
misdienaar
verschijnt;de
de kok
kok komt
komt maar
klaar, en
en de
de mannen
mannen kan
ik maar
maar niet
niet aan
aan het
het tentenafbreken
tentenafbreken
klaar,
kan ik
krijgen.
krij
gen.
Ze treuzelen.,
treuzelen, treuzelen,
met zure
zure gezichten naar
naar de
de
Ze
treuzelen, kijken
kijken met
zwarte lucht en
en mopperen:
mopperen: «« Geen
Geen dag om
om te
te loopen vandaag.
\·andaag.
zwarte
kunnen niet.
niet. 't Regent
Regent den
den heelen dag.»
dag.» Geen
Geen praatjes.
praatjes.
We kunnen
Vooruit met
met de schuit!
schuit! En
En gauw.
gauw. We
\Ve komen
komen op
op weg.
weg. Geen
Geen half
half
Vooruit
of we hebben
hebben de
de poppen
poppen aan
aan het
het dansen.
dansen. Bakken
Bakken water
water
uurtje of
loodrecht omlaag
gestort op
op het
hetkaravaantje.
karavaantje. Koud en
nat,
en nat,
loodrecht
omlaag gestort
eerste aanraking! Alle
Alle begin
begin isismoeilijk!
moeilijk!
zoo'n eerste
Eerst hoort
hoort ge
ge wat
wat roepen
roepen in
in de
dekaravaan.
karavaan. De
I)e jeremias-najeremias-na·
Eerst
die in
in iederen
iederen mensch
mens eh ergens
ergens in
in een
een hoekje zit,
loert
zit, loert
tuur die
eventje'i. Maar
komt weer
weer gauw
gauw de
de vroolijke kant.
kant. Nu
Nu
eventjes.
Maar dan
dan komt
toch nat,
nat, nu
nu niets
niets meer
meer aan
aan tetedoen:
doen: de
dezaken
zakenmaar
maarnemen
nemen
toch
ze vallen
... We
We ploeteren
ploeteren ,·erder.
klets, 't klappert
verder. Klits,
Klits, klets,
zooals ze
vallen...
spat en
en drengelt
drengelt en
endruppelt
druppelt en stroomt.
stroomt. 't Paadje
Paadje is
is hier
hier
en spat
en daar in
in een
een beekje
beekje veranderd
veranderd of
ofglibberend
glibberend als
alseen
eenglijbaan,
glijbaan,
van de
de tobbers, die
maar doorheen moeten.
moeten.
die overal maar
ze kraken er van
doosje smeer,
smeer, dat m'n
m'n gedienstige Siro
Siro er gisteravond
gisteravond
't Halve doosje
opdikte.
niets aan.
aan.
opdikte, helpt
helpt er niets
,VI'n
niet tegen
tegen al
al dien
dien
schijnt ook
ook al
al niet
_VI'n zware impermeable
impermeablei1 schijnt
en flappert me
om de
de l.>eenen
beenen
me om
bestand, 't floddert
floddert en
tropenregen bestand.
en 't water
den rug,
rug, zoo
zoo nu
nu en
en dan
dan 'n kouden
water dringt
dringt me
me op
op den
klap
van de
de mouwen,
mouwen, 't drupt
hoed,
drupt van
van den hoed,
klap gevend. 't Drupt
Drupt van
nat,
klapperend en
en kletsend alles. En weer
weer komt me
me zoo'n
nat, nat, klapperend
wijsje
den bol
bol zeuren
zeuren en wil
wil er
er maar niet
uit:
wiisje door
niet uit:
door den
Regen,
regen, regen
regen ruiseh,
Regen, regen,
ruisch,
In
het perkje
perkje voor ons
huis.
In het
ons huis.
met 'n bewegelijken
\\Ve
Vc komen ,"oor
voor een moeras. 't 1Iss 'n rivier met
2 toch
b()dem
geworden. \Ve
nat I niets
niets meer
meer te bed(~r
bederdabben2
toch nat!
bodem geworden.
We dabben
venl
wringen we
ven1 Door de papyrmstruiken~
we ons verder.
papyrusstruikens wringen
De
mannen zingen,
zingen, zeker om
moed te
te scheppen.
scheppen. Daar zakt
om moed
De mannen
er een
een in de
de modder.
modder. Hij
Hij schreeuwt
schreeuwt en
en zakt
zakt verder.
yerder. 'k Zie
Zie nog
slechts
gelukje dat ook
ook die
die niet
niet naar
naar
slechts de
de kist
kist boven
boven water.
water. Een
Een gelukje
1. Impermcable:
-- 2.:.!.1);14ben:
lJi,l}ben: stampen,
stampeIl, ploas,,n.
pIUll.' ..'Il.
Impermeable: regenjas.
regenjas. -rus
m.: hoogopschietend
hoo:,rop'ichietend riet,
riet, leveslo
lcycr'tl) he: pa.pier
papier de:' oudell.
ouden.
rus na.!

3.
:~.

PapyP:Ll'Y-
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gaat. Meneer
Meneer komt
komt weer
weer boven
boven en,
en, door
door de
de anderen gegeonder gaat.
den anderen
anderen kant.
kant.
geholpen, aan den
Hij ziet er netjes
netjes uit. Ik ook.
ook. Maar
Maar gauw
gauw drijven
drijven de
de stortbuien
;;tortbuien
Hii
de modder
modder van
ons allen
allen af en
en raken
raken we
we weer
weer in
in den
den vorigen
(le
van ons
toestand, dat
dat is,
is, langs
langs alle kanten
kanten van
van water
water druipend.
druipend. Nu
:"J"u
toestand,
wordt het
het te
te bar.
bar. « Sauve qui
qui peut
peut générall
général 1».
». Mannen
:YIannen onder
wordt
de hutten!
ik geschuild.
geschuild. Met
Met piepende
piepende schoenen,
schoenen, krakende
krakende
Daar heb ik
handen zat
zat ik daar
daar onder
onder de
deparaplu,
paraplu,
kleeren en klammende handen
bij een
een vuurtje,
vuurtje, in
in gezelschap
gezelschap van
van 'n jongen met
met zeere
zeem voeten,
bij
bulkend kalf,
kalf, angstig
angstigrondfladderende
rondfladderendekippen,
kippen en den koning.
koning..
'u bulkend
111 den omtrek.
omtrek. Reuk
Reuk en rook...
rook ... Heere,
bok van de geItenkudden
geitenkudden in
heere' De strafste
strafste nicotine2-bestrijder
nicotine:!·bestrijder zou
zou er een
een «« ratio excuheere!
sans»3
zien. Ik dampte
dampte mijn
mijn natte pijp
pijp aan en
en de
de vochtige
»3 in zien.
sans
smaakte me
me heerlijk,
heerlijk, terwijl
terwijl Siro, in
in de
de hoop
hoop er
er ook
ook
tabak smaakte
kunnen genieten,
genieten, heel
heel gedienstig
gedienstig en
en behulpzaam
behulpzaam het
het
wat van te kunnen
wat theewater
theewater klaar-klaarblikketeltje boven de haardsteenen zette en wat
een half
half uur
uurgeschuild
geschuilden
enploeterden
ploeterden
maakte. We hebben daar een
nog wat
wat verder,
verder, terwij1
terwijl me
me altijd
altijd maar
maar weer
weer opnieuw
opnieuw bij
toen nog
dit leelijke weer dat lieve
lieve verzeken als 'n ironie-1
ironie! door het hoofd
hoofd
huppelde:

Regen,
regen, regen
regen ruisch.
Regen, regen,
ruisch,
In 't perkje
ons huis,
huis,
perkje voor ons
Daar
staat een
een aardig
aardig roosje.
roosje.
Daar staat
Bernard Zuure.'i
Zuure.5
Missionaris
(Witte Pater,;).
Pater,).
Missionaris van
van Afrika (Witte
Uit « AfrikNaw-elle Vulpenkrassen »• Van Eupen, Eindhoven.

Met 't kruis
in top
top
kruis in
Zou
varen wij
wij
Zoo varen
Bij
wereldtij
Bij wereldtij
Ten
hoogen hemel
hemel op.
op.
Ten hoogen

G. C.
C;.

t. Sam'e
I.
p!'llt général
général (Fr.): algerneene vlucht. -— 2.
2. Nieotino
~icut in,·:: vervif
Yer)fif
Sanyo qui
qui peut
uit
tabak. —
- 3.
3. Ratio
Ratio excnsans
excusa.n.s: :reden
-- t.l. Iroj ronit tabak.
redentot
tot verontschuldiging.
verontschuldiging.
Die
spottend prijzen
prijzen van
van hetgeen
hetgeen men
menafkeurt.
afkeurt.—-'5.
5 .Levenssohets
Leven.s8cil:wts
nic) v.:
v.: spottend
op • blz.
46.
blz. 46.
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VOOR
ATUS.
VOOR PILATUS.

Pilatus
op de
de gaanderij
gaanderij en
en keerde
keerde zich
zich om;
om; een
een
Pilatus kwam
kwam tot
tot op
binnendeur
eens open
open en
en daar
daarverscheen
verscheeniets
ietsijzingijzingbinnendeur ging
ging nog
nog eens
met moeite
moeite vooruit
vooruit kwam
kwam zoo
zoo beefde
beefde Hij
Hij
wekkends
wekkends:: een man die met
en overdekt
overdekt met
met
bij
eIken stap,
stap, 't geheele bovenlijf
bij elken
bovenlijf was
was naakt
naakt en
roode soldatenmantel
soldatenmantelgewonden,
gewonden.
bloed, om het onderlijf was een roode
in de
gebonden handen
hield Hij
H ij een
een rietstaf
riet staf en
en diep
diep op
ophet
het
de gebonden
handen hield
een doornen
doornen kroon
kroon tusschen
tusschenwier
wierspotten
spotten·
hoofd
hoofd gedrukt stond een
de
bloemen en
bladeren, bloed
bloed sijpelde
sijpelde dat
dat fijne
fijne strepen
strepen trok
trok
de bloemen
en bladeren,
Over
borst. De
De soldaten
soldaten hadden
hadden zichtbaar
zichtbaar
aangezicht, hals
hals en
en borst.
6ver aangezicht,
pret
in deze
deze voorstelling;
voorstelling; daareven
daareven hadden
hadden ze
ze v66r
vóór Jezus
Jezus gegepret in
Hem bespuwd
b('spuwd en
geslagen al
al zeggende,:
zeggende,,:'<Gegroet,
Gegroet.
knield,
knield, Hem
en geslagen
Koning
Nu zouden
zouden ze
ze aan
aan 't volk zelf
zelf liunnen
hunnen overoverKoning der Joden!» Nu
spot te
slikken geven;
geven; lachend
lachend voerden
voerden ze
ze Jezus
Jezus op
op
winnaars
winnaarsspot
te slikken
en draaiden Hem
Hem voor
voor 't volk
rond, zoodanig
zoodanig dat
dat de
deafschuweafschuwevolk rond,
doorploegde rug,
groote roode
roode vlek
vlek voor
voor 't volk
lijk
lijk doorploegde
rug, als
als een groote
zichtbaar
priesters verstonden
"crstonden het
het hoonende
hoonende spel
spel en
en
zichtbaar werd:
werd; de priesters
werden
razend van woede.
woede. Pilatus
l'i!atus alleen
alleen zag
zag met
metmedelijdenden
medelijdenden
werden razend
ernst op
op dit
dit gruwelijk
gruwelijk schouwspel
schouwspel neer:
neer: voorwaar,
voorwaar,zijn
zijn soldaten
soldaten
hadden 't werk
wél gedaan;
gedaan; Jezus
Jezus moest
moest een
een voorwerp
voorwerp van
van
werk wél
deernis
worden, opdat
reeds zijn
zijn aanblik
aanblik alleen
alleen de
devolkswoede
volkswoede
deernis worden,
opdat reeds
voorwaar, de geeselroeden
geeselroeden en
en de
de door
door
zou
zou ontwapend
ontwapend hebben;
hebben; voorwaar,
nen
hadden een
een meesterwerk
meesterwerk van
van ellende
ellende gewrocht.
gewrocht. In
In zijn
zijn
nen hadden
tegengehouden
zag
het
volk
met
weerzin
op
naar
vreugderoe,s
vreugderoess tegengehouden zag het volk
weerzin op naar
dien
afzichtelijken menseh;
Profeet en
en Wonderdoener
V\T onderdoener was
was
dien afzichtelijken
mensch; de
de Profeet
een nieteling
nieteling geworden en Zijn
Zijn faam
faam was
was weg
weg met
met Zijn
Zijn schoon
schoon
heid;
de priesters
priesters en
en wetgeleerden
wetgeleerden grijnsden
grijnsden van
van woede
woede tegen
tegen
heid; de
dien
Romeinsehen
hoon
en
haakten
naar
de
woorden
die
de
dien Romeinschen hoon en haakten
de woorden die de
landvoogd
zou
zeggen.
Vol
deernis
kwam
het
er
eindelijk
uit:
landvoogd zou zeggen. Vol deernis kwam het er eindelijk uit:
«Ziet
den Mensch!»
Menseh!» _.
«vVeg
Hem! Weg
vVeg met
met Hem!
Hem!
«Ziet den
--«
Weg met
met Hem!
Kruisig
Heml Kruisig
Kruisig Hem!»
Hem!» Weer
\Veer werd
werd de
delandvoogd
landvoogdwoewoeKruisig Hem!
dend. Hij
Hij snauwde die groep van overheden
overheden toe:
toe: «« Kruisigt Hem
Hem
dus zelf,
zelf, ik vind
vind geene
geene schuld
schuldininHem!
Hem!»
- ««Hij
Hijmoet
moetsterven,
sterven,)
»—
»
riq)
één der
der priesters,
priesters, ««onze
onze wet
wet gebiedt
gebiedt het,
het, omdat
omdat Hij'
Hij'Zich
Zich
ricp één
tot Zoon
Zoon van
van God
God verklaard
verklaard heeft!»...
heeft I».,. de
de uitlegging
uitlegging van
van die
die
oovenmenschelijke
. Daar
stond de
de Gevangene
Gevangene weer
weer
bovenmenschelijkerust?.
rust?...
Daar stond
evet:l
met Zijn
Zijn zacht-ernstige
zacht-ernstige oogen,
oogen, met
met Zijn
Zijn
even, krachtig
krachtig kalm,
kalm, met
onverstoorbaren
zielevrede, en
Zijn wonden,
wonden, Zijn
Zijn bleekheid,
bleekheid,
onverstoorbaren zielevrede,
en Zijn
verm~chten niets
niets aan
aanzijn
zijn grootgroot·
Zijn
Zijn doornenkroon
doornenkroon en
en spotstaf vermochten
heid
te ontnemen:
ontnemen: schoon
schoon was
was Hij,
Hij, groot
grootvan
vanonzeggelijke
onzeggelijke
heid te
majesteit; 't werd
landvoogd benauwd
benauwd om
om 't hart. «« Van
werd den landvoogd
waar zijt Gij?
Gij?)» vroeg
en zacht.
zacht. Jezus
Jezuszweeg;
zweeg;siddesiddevroeg hij
hij aarzelend en
173
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rtnd stamelde
stamelde Pilatus:
antwoordt niet?...
no-nd
Pilatus: ({« Gij antwoordt
niet? ... »» en
(hij moest
moest
en (hij
een antwoord
zwijgen was
te vreeselijk)
zijn
antvkroord hebben,
hebben, dit
dit zwijgen
was hem te
vreeselijk) zijn
bevende
trachtte hij dreigend
maken: ({« Weet
bevendc stem
stem trachtte
Weet Gij
Gij niet
dreigend te maken:
dat
ik de
oe macht
macht heb
heb om
om U te
kruisigen en
de macht om
dat ik
te kruisigen
en de
U vrij laten?» Jezus
met het
het gezag
gezag van
van
Jezus richtte
richtte Zich
Zich op
op en
en met
een God
God zeide Hij: « Gij
Mij geene macht
Gij zoudt
zoudt op Mij
macht hebben was
ze 11
Daarboven niet
niet gegeven.
gegeven. Nu
Nu echter
echterzijn
zijn zij
zij die
dieMij
Mij
van Daarboven
u van
u hebben
schuldiger dan
dan gij
hebben overgeleverd schuldiger
gij!I»» De trotsche landvoogd der
woord gevallen van
van den
den bebeder Romeinen
Romeinen liet
liet zich
zich dit woord
schuldigde tot zijn rechter: «« Schuldiger dan gij
... want
gij!I »»...
want schuld
gevoelde
hij. De
De priesters,
priesters, 't volk,
de wachten
wachten zij
zij verstonden
verstonden
gevoelde hij.
volk, de
niets
van wat
wat er
er gezegd
gezegd werd
werd en
en zagen
zagen des
des landvoogds haast
niets van
eerbiedige
houding tegenover
tegenover den Gevangene.
Gevangene. Pilatus
Pilatus zou
zou dus
dus
eerbiedige houding
nog eens
eens zijn
zijn kop uitwerken
uitwerken tegen den
den wil des volks,
volks, gelijk
gelijk hij
hij
't nog
had gedaan...
gedaan... In
In elke
elkevertraging
vertraging zag
zaghet
hetwachtende
wachtende
nog had
volk
naderen van
van de
de vrijstelling,
vrijstelling, zijn
zijn woede
ten top,
top,
volk een naderen
woede steeg ten
1 dronallerlei verwarde
allerlei
verwarde kreten
kreten weerklonken,
weerklonken, de
de sanhedrieten
dronsanhedrietent
gen vooruit
vooruit tot
dicht onder de
galerij en
en schreeuwden
schreeuwden naar
naar
tot dicht
de galerij
Hem vrij,
vrij, dan
dan zijt
zijt gij
gij de
de vriend
vriend des
deskeizers
keizers
boven: « Stelt gij
gij Hem
niet I Wie
Wie koning
koning wil
wil worden stelt
zich tegen den
den keizer!»
niet!
keizer!» --stelt zich
q Naar Rome!
«.
Rome I Wij klagen u den
keizer aan
keizer geeft
geeft ons
ons
den keizer
aan!I De keizer
Zijnen
dood I»» Bleek
Bleek van
woede liet
liet Pilatus
Pilatus de
de bazuin
bazuin steken
steken
Zijnen dood!
van woede
om stilte te bekomen,
bekomen, hij
hij wees
wees naar
naar Jezus
Jezus en
en met
meteen
een vlijmenden
riep hij
hij tot het
het volk:
volk: « Ziedaar
Koning I»» —
- «« Weg
hoon riep
Ziedaar uw Koning!
meelI Weg
Heml Kruisig
KruisigHem
HemI.»
er mee
Weg er meel
mee ! Kruisig Hem!
I.» -— o« Zoodat
uw Koning moet kruisigen?» Pilatus
was onder
onder 't oorverik uw
Pilatus was
doovend geluid
geluid naar
naar zijn
zijn rechterstoel
rechterstoel gegaan,
gegaan, had
had teeken
geteeken geaan een slaaf
slaaf water
water te
te brengen,
brengen, had
had zich
zichplechtig
plechtig neergeven aan
binst dat
dat er
er stilte
stilteen
enoplettendheid
oplettendheid kwam
kwam onongezet en begon, binst
der 't volk, zijne handen
handen te
te wasschen. 't Volk begreep
begreep en
en daar
daar
het heele plein één machtige schreeuw:
schreeuw: «o Zijn
weergalmde over het
bloed kome
kome over
over ons
ons en
en over
over onze
onze kinderen!
kinderen I»» De schreeuw
schreeuw
bloed
werd
herhaald,
het
volk
dat
op
de
daken
stond
schreeuwde
werd herhaald, het volk dat op de daken stond schreeuwde
de lucht
lucht in:
in: « Zijn bloed kome
kome over
over ons!»...
ons I» ... en duizenden,
duizenden,
het de
elkaar in
in de
denaburige
naburige straten
stratenverdrongen,
verdrongen, herhaalden
herhaalden den
den
die elkaar
bloed kome
kome over
over ons!»...
ons I»... Straat
Straat scheen
het
aan
kreet: « Zijn bloed
scheen
aan
te zetten, als geslacht aan
aan geslacht.
geslacht. «({ Zijn
Zijn bloed kome
straat over te
ons!.,. Zijn
Zijn bloed
over ons!
ons I»» rolde
rolde het als
als een
een wegover ons!...
bloed kome over
__ tervende donder
donder verder
verder en verder
verder in
stad; al
al de
deecho's
echo'svan
van
qervende
in de stad;
]erusalem schenen te
te hQbben
hebben geantwoord,
geantwoord, de
bergen hadden
hadden
Jerusalem
de bergen
l. Sanhedrieten:
Sanhedri-eten : leden
leden van
"all het
het sanhedrin,
sanhoorin, de
de Hooge
Hooge Raad.
Raad.
1.
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hem
gehoord ... ook
ook de
dehemel
hemeldaarboven;
daarboven; 't was
kreet gewas de kreet
hem gehoord...
weest van gansch een
volk ... Te
Te midden
midden van
van den
den orkaan
orkaan had
had
een volk...
de
landvoogd het vonnis
vonnis uitgesproken
uitgesproken en de
de galerij
galerij verlaten.
verlaten.
de landvoogd
't Volk werd
werd stiller,
stiller, zijn prooi
zou hem niet
niet meer
meer ontsnappen
ontsnappen
prooi zou
1.
en 't verliet
het pretorium
pretoriuml.
verliet het
Cyriel Verschaeve.
Uit
«.Jezus yall
~a.wreth».
». c Gudrun
», Brussel.
Bru~sc!.
Gudrun»,
van Nazareth
Uit tlezus

CYRIEL VERSCHAEVE
Ardoye
Ardoye (W.-V1.)
(W.-VI.) 1874.
1874. OnderpasOnderpastoor
te Alveringhem
Alveringhem bij Veurne.
toor te
Geleerd
machtig denden·
Geleerd kunstkenner, machtig
ker, groot
dichter.
Voornaamste
groot dichter. Voornaamste
werken:
I) Proza:
Proza: «« U
ren bewonwerken: I)
Uren
dering voor groote Kunstwerken
Kunstwerken »,
«
Passie van
H. J.J. Chr.».
Chr.». 2)
«Passie
van O.
O. H.
Gedichten:
« Zeesymphonieën». 3)
3)
Gedichten: «Zeesymphonieën».
Drama's: «« De
Van Artevelden»,
De Van
Artevelden »,
<, Ferdinand Verbiest», ««Judas».
Judas».
«
Foto Gyselynck,
Gyselynck, Kortrijk.
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I.AA TS'I'E AVONDMAAL.
AVONDMAAL.
LAATSTE

Eerst offert
Hij, meer
meer dan
dan Melchisedech,
offert Hij,
zelf, in schijn van
Zich zelf,
brood en
en wijn,
wijn, den
den Vader;
"ader;
van brood
2.
En draagt
draagt Hem op
op Zijn
Zijn eigen
eigen spier
spier en
en ader
ader2.
Zoo
veel vermag
vermag de
de zegening
zegening van
van 't Woord,
Zoo veel
Dat
alles schiep,
schiep, en
en bracht
bracht de
de wereld
wereld voort,
voort,
Dat alles
Ja
zonder stof.
Wat zou
zou dan
dan God
God beletten
Ja zonder
stof. Wat
Hier akkervrucht en wijnrank
wijnrank om
om te zetten?
Wat zegt
zegt Hij? «« Dit 's mijn
dit 's mijn
bloed.»»
mijn lichaam; dit
mijn bloed.
Eeu
spraak, waaraan
waaraan geen leerling
leerling twijflen moet,
Een spraak,
3.
Die zijn
zijn vernuft
vernuft met Kristus'
Kristus' band
band laat
1aat gorden
gorden3.
H~: zegt;
u zal
zegt: «c( Dat voor u
zal geleverd worden.
1. ProtGriull1:: ainbtswoning
:llubtswoning van
den Romeinschen
Homeiwchen landvoogd.
landvoogd. —
2. En
van deu
En
draagt. iponL
draagt
hüll, Zijn
Zijl! eigen
- 3.
3. Die
Die zijn
zijnverstand
\-erstand door
door het
het.u–i!!">eigen liohaam
lichaam op.
op. —
loo·f
laatbehec.rsChen.
be},j!(·r~ohen.
loof laet
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Dit
is de
de Kelk,
Kelk, het
hetnieuwe
nieuwe Testament,
Testament,
Dit is
In mijnen
mijnen bloede.»
zonder end!)
end I)
goedheid zonder
bloede.» (0 goedheid
«
D{, Kelk
Kelk voor
voor u vergoten,
dcr zonden
zonden
vergoten, tot der
«De
Vergiffenis
se. » 00 woorden,
woorden, pijlen,
pijlen, wonden
Vergiffenisse.»

Dirk
Bouts. -— HET
Dirk Bouts.

LAATSTE
AVOND:\IAAL.
LAATSTE AVONDMAAL

In 't steenen harte! 00 mensch,
menseh, dit lichaam, nu
nu
Gebroken,
zich leveren
leveren voor
voor u.
u.
Gebroken, laat
laat zich
Dit
is de
de Kelk,
Kelk, 't Verbond, opnieuw
ges!o:cn
opnieuw geslo:en
Dit is
Iu
bloed, voor
voor u,
voor velen
uitgegoten,
velen uitgegoten,
u, voor
In bloed,
Tot '5
boete, en
tot vergiffenis
vergiffenis.
en tot
's misdaads
misdaads boefe,
Bij God;
geenszins, opdat
ze, hier ten
tcn diseh,
clisch,
God; geenszins,
opdat ze,
176

Wat spijs
'Vat
spijs en drank
drank slechts
slechts nuttigden
nuttigden en
endronken;
dronken;
Maar
offer toegeschonken,
toegeschonken,
Maar God
God ten zoen en offer
Voor
dit getal
getal der
der jongrenl,
jongreni, hier
hieromtrent,
omtrent,
Voor dit
En duizenden,
duizenden, bij
bij 't alziend
oog
bekenu.
alziend
bekend.
pit vleesch,
Jlit
vleesch, dit
dit bloed
bloed wordt
wordt hier
hier dan
danopgedragen
opgedragen
De Godheid,
Godheid, om
om te
tezoenen2
zoenen:? haar
haar mi.shagen,
mLhagen,
Door
zulk een
zoen en
en offer,
offer, voor
voor 't getal
Door zulk
een zoen
Der
jongeren, en
wat God
God eeren
eeren zal.
zal.
Der jongeren,
en wat
God zegt
God
zegt (opdat
(opdat geen
geen eeuw
eeuwzijn
zijn bloed
bloeduitwissche)
uitwissche)
ot hen:
hen: «« Dit doet
doet tot
totmijn
mijngedachtenisse.»
gedachtenis se. »
T
Tot
Zoo
nU,t de
disch der
der zielen
zielenofofferspijs
Zoo nu.t
de disch
ferspijs
En
offerdrank, en
zingt den
den hemel
hemel prijs.
prijs.
En offerdrank,
en zingt
Vondel.3.
Vondel.,3
4( Altaargeheimonissen ».
Uit «Alt.a.a.rgeheimeuissen".

-=.:-_--1111C.Z.211111111111111

73.

■1111•111

VAN
ERN GROOT
Sf~IIII,DI:R.
VAN EEN
GROOT SCHILDER.

Er was
was eens een groot
groot schilder,
schilder, en
en die
die beloofde ter uitboeting
van zijn
zijn lichtzinnigen
l:chtzinnigen jongeling,tijd
jongeling"lijd te schilderen
schilderen den
den Christus
Christus
aan
het kruis.
kruis.
aan het
hij begon en het
het duurde
duurde jaren.
jaren.
En hij
En toen
toen het
het af
af was,
was, riep
riep hij
hij een
een heel
heel onschuldig kind
En
kind' en
bracht het
het voor
voor zijn
zijn schilderij.
schilderij.
.
bracht
_ .. «« Wat is dat
nat een
mooie man!»
man I» riep
riep het
het kind
kind vol
vol bewondeeen mooie
ring.
En de
de schilder begreep,
begreep, dat
hij had
had gefaald,
gefaald. want
want dat
dat had
had
dat hij
hij niet
niet bedoeld.
bedoeld.
hij
hij opnieuw
opnieuw en
en het
het duurde
duurde weer
weer iaren,
jaren, en toen
Toen begon hij
het af
af was,
was, riep
riep hij
hij weer
weer een
eenheel
heelonschuldig
onschuldigkind.
kind.
het
-- «Wat
« \Vat is dat een
een goede
goede man!»
man!» zei
zei het
het kind.
kind.
de schilder
schilder was
was bedroefd,
bedroefd, dat
dat ten
tentweede
tweede maal.
maa~ zijn
zijn beEn de
niet was uitgek-)men,
uitgek1men, en hj
h;j werd
werd reeds
reeds zoo
zoo oud!
doe'ing niet
hij opnieuw
opnieuw en nu
nu duurde
duurde het
heel lang,
lang, want
want
Toen begon hij
het heel
met den
den dag
dag werd
werd zijn
zijn hand
hand onvaster,
onvaster, en
toen het
het af
af was,
was,
met
en toen
hiJ op zijn
zijn sterfbed.
sterfbed.
lag hij
'I!
zim zwakke
zwakke stem
stem vroegvroeg hij om
om een
een kind,
kind. een
een heel
heel onop·
ziin
k1tl~,
schuldif' klnd.
schuldig
M

1. Johgtren:
J(;I,g~ren: leerlingen.
leerlingen, —
- 2.2.Zo3nen:
7,o3nen:
1.

venoenen, boot
boeten.
en. —
- 3.
3. LevensLeven~
verzoenen,

schet" up
'Üp blz.
blz. 162.
162,
€ellet6

N-B

12
12

177
177

kind bij
bij het
En
toen dat
dat kind
het schilderij
schilderij werd
werd gebracht,
gebracht, riep
riep het
het
En toen
niets,
niets, maar
maar godvruchtig
godvruchtig beide
beidehan.djes
handjes vouwend,
vouwend,
niets, zei het niets,
op de knieën.
er biddend
biddend voor op
knieën.
viel
viel het er

Toen stierf
stierf de
de schilder
schilder met
met een
een lach
lachvan
vanvoldaanheid
voldaanheid op
Toen
het gelaat.
gelaat.
Van Dinter,
Dinter, S.
S. T.
T.
Joh. Van
Joh.
Uit
UH c HerautjeHeraut je- II.
11.
178

V"

I

DiJk. lIillc!!OJII.
Dijk,

2

JOHAN VAN
JOHAN
VAN DINTER. jezuït.
jezuït. Den
Haag 1887.
Den Haag
1887. Schreef
bundels
schetsen: «« Heraut
jes ».
bundels mooie schetsen:
Herautjes
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EEN
DUIVELTJE IN
IN HUIS.
HUIS.
EEN DUIVELTJE

Waarachtig,
mijn vrouw
vrouw is
is 'n engeltje.
Maar
Waarachtig, mijn
engeltje. Maar
Eén keer
het jaar
jaar
keer in
in het
Zou 'k zeggen: nu
nu zit er 'n duiveltje in,
Dan parrelesant ik maar
maar liefst niet
niet met
met haar;
haar;
Veel moet
moet 'k door
vingers dan
dan zien.
zien.
door de vingers
Elk jaar
jaar na de Paschen,
Paschen, op
op 't eind van April,
April,
Dan
krijgt ze
ze die
die gril:
gril:
Dan krijgt
muren, den zolder,
zolder, in
in 't rond;
Ze kijkt naar
naar de muren,
Ze wordt
wordt prakkezeerend en akelig stil;
haar mond.
mond.
Geen lachske meer speelt'
speelt. om haar
Dan knapt
knapt ze den bezem
bezem en
en luiwagen
luiwagen op
op
En
emmer en tob;
tob;
En emmer
Ze
den witkalkpot met
wat aan,
aan,
Ze mengt den
met lakmoes wat
water tot
tot sop,
sop,
Klutst handen
handen vol
vol zeep
zeep in het water
Haalt klompen
klompen -— en
alles blijft
blijft staan.
staan.
en alles
Maar 's morgens
vroeg maakt
maakt gedraf en geklos
morgens heel vroeg
Geschrob en geros
Mij
wakker, en 'k brom:
is ze
ze razend
razend of gek?
gek?..... »»
Mij wakker,
brom: ««is
'k Sta
ik merk
merk het:
het: de
de duivel
duivel is
is los I
Sta op,
op, en ik
Geen
stuk staat
staat er meer
meer op
op zijn plek.
Geen stuk
Toch draag ik geduldig
geduldig dat
dat jaarlijksche kruis
En denk maar: mijn huis
Raakt gauw weer dat
dat leelijke duiveltje kwijt.
kwijt.
langer niet
niet pluis;
Bij andren is 't dikwijls
dikwijls veel
veel langer
Ook
buiten den
den schoonmaaktijd.
Ook buiten
B.
Van Meurs, S. J.l
J.1
B. Van
Uit tKriekende
c Kriekende Kriekske»,
Kriekske., R.
R. K. Boekcentrale, Amsterrdam.
Amsterdam.

1. Leve1l88ct.ets
blz. 52.
52.
.Levensscliets op
op blz.
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DE

NACR'I'EGAAL.
NACHTEGAAL.

Heb
eenseerie
een' nachtegaal
nachtegaal gehoord
gehoord en
en gezien?
gezien?
lieb jejealaleens
« Half April,
«
April, 't zij
koud,
zij warm
warm of koud,
hout,»
Zingt
nachtegaal in
in 't hout.»
Zingt de nachtegaal
rumt ons
rijmt
volk.
ons volk.
Uit het
Zuiden, waar
waar hij
hij overwinterd
overwinterd heeft,
hij naar
naar zijn
zijn
het Zuiden,
heeft, is hij
geboortestreek
dagen later
later verrast
verrast
geboortestreek teruggekomen,
teruggekomen,en
en eenige
eenige dagen
hij
met zijn
zijn heerlijk
heerlijk lied.
lied.
inj ons met
wij den
den zanger
zanger gaan
gaan opzoeken.
opzoeken. Bij
Bij voorkeur
voorkeur
Kom,
laten wij
Kom, laten
houdt
hij zich
in onze
onze tuinen
tuinen en
en parken
parken en
en aan
aan den
den rand
rand
houdt hij
zich op
op in
van
onze bosschen.
bosschen. Daar
Daar hij
hij op
op insekten
insekt en en
en wormen
wormen erg
ergververvan onze
lekkerd
en die
die uitsluitend
uitsluitend op
op den
dengrond
grondzoekt,
zoekt,zuLlen
zullen wij
wij
lekkerd is
is en
hem
denkelijk al
gauw in
in 't oog
krijgen, vooral
dat de
de
hem denkelijk
al gauw
oog krijgen,
vooral nu
nu dat
boom
en en
zoo goed als
als kaal
kaal staan!
staan 1
boomen
en heesters
heesters nog
nog zoo
Hoorl
daar zingt
bij ons in
in die
die heesters.
heesters.·Niet
NietververHoor! daar
zingt hij
hij dicht
dicht bij
roerd
toch? ... Ha!
Hal
roerd en,scherp
en .scherp toegekeken!...
toegekekenl... waar
waar zit
zit hij
hij dan
dan toch?...
daar
fladdert hij
neer op
op het
hetdorre
dorreloover.
loover.Kijk
KijkII hoe
hoe dicht
dicht
daar fladdert
hij neer
hij
nadert. En
toch heeft
heeft hij
hij maar
maar al te
te veel
veel reden
reden om
om de
de
hij ons nadert.
En toch
menschen
vluchten1 . Weet hij
hij dan
dan misschien
misschien dat
dat de
de SchepSchepmenschen te
te vluchtenl.
per
hem zoo'n
zoo'n roestbruin
roestbruin pak
heeft, om
om hem
hem tegen
tegen
per hem
pak gegeven
gegeven heeft,
zijne
talrijke vijanden
beschutten I Still hij
hij huppelt
huppelt verder,
verder,
zijne talrijke
vijanden te
te beschutten!
en wip!
wip! daar
daar verdwijnt
verdwijnt hij
hij achter die
die taxishaag.
taxishaag.

Enkele weken
lief het
het mannetje
mannetje zingt!
zingt I Daar
Daar
weken later.
later. Hoor
Hoor hoe lief
verspringt
anderen twijg.
twijg. Zie,
Zie, aan
aan de
debuikzijde
buikzijde isis
verspringt hij
hij op
op een anderen
z5jn
met die
die weinig
weinig opvallende
opvallende kleur
kleur isis onze
onze
z5jn kleed
kleed grijs
grijs en
en met
zanger
nu in
in de
devolle
vollebladerpracht
bladerprachtmoeilijk
moeilijk teteontdekken.
ontdekken.
zanger ook nu
Daar
ergens op
grond of
of laag
laag in
in den
denstruik
struik zit
zit het
het wijfje
wijfje
Daar ergens
op den grond
te broeden.
Arm
vogeltje
I
Zoo
maar
in
't
bereik
van
u\\
bereik
van
al
uu
broeden. Arm vogeltje! Zoo maar in
lVijanden
1... Och
Och wees
wees gerust!
gerust I 't Eenvoudig
van gras
gras ep
en
Eenvoudig nest
nest van
vijanden!...
paardenhaar,
olijfgroene eitjes
er in,
in, isisnauwelijks
nauwelijks van
van
paardenhaar, met
met de
de olijfgroene
eitjes er
de omgevende groene en
en dorre
dorre bladeren
bladeren teteonderscheiden.
onderscheiden.
Luister
I nu
zingt hij
hij weer.
weer. Wat
Wat een
eenweergalooze
weergaloozezanger!
zanger I
Luister!
nu zingt
«H
orkt 1 Langzaam,
getaald,
Horkt!
Langzaam, luide
luide en
en lief getaald,

hoe
diep hij
hij lust
lust en
en leven
leven haalt
haalt
hoe diep
Als
uit de
de gronden
gronden
Als uit
van
duizend orgelmonden!
orgelmondenl»
van duizend
1. ln
men de
denachtegalen
nachtegalen doorgaans met vrede,
vrede, maar
In ou.:e
on.:e streken
streken laat
laat men
de kusten
kusten van
van de
de MiudellanUsche
zee
worden
ze
jaarlijks
bij
ze jaarlijks bij duizenuoo
duizenden
Middellandsclie
gevangen
en
opgegeten.
Een
echte
sohande
I
gevangen en iopgegeten. Een echte schandel

&all
aan

ISo
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Het- lied
lied is vol
Het
vol afwisseling:
afwisseling:
~(<

Nu
piept hij
hij fijn,
fijn, nu
nu roept
roept hij
hij luid;
luid:
Nu piept
zijpiapt hem
kelen uit,
uit,
en 't zijpzapt
hem ter kelen
lijk
waterbellen,
lijk waterbellen,
die van de
die
de daken
daken rellen.»
rellen.»

En nu
En
nu tinkelen
tinkelen de
de tonen
tonen als
alsneerstortende
neerstortende perel,
pereb:
« Geteld,
Geteld, nu
zijn taalgetik,
taalgetik,
nu tokt zijn
als ware
als
ware 't op
een marbelstik,
marbelstik,
op een
dat
perelkransen
dat perelkransen
van
snoer gevallen,
gevallen,dansen.
dansen.»
van 't't snoer
»

i

(G.
Gezelle. i
(G. Gezelle.)

En
zoo zingt
zingt hij
hij onvermoeibaar
onvermoeibaar \'oort,
hoog dan
dan laag,
laag,
En zoo
voort, nu
nu hoog
soms
jubelend, soms
eens luide,
luide, dan
dan weer
weer zacht,
zacht,
soms jubelend,
soms klagend,
klagend, nu
nu eens
den
den heelen
heelen nacht,
nacht,met
metenkele
enkeletusschenpoozen
tusschenpoozen
den heelen dag, den
maar:
onuitputbare en
en altijd
altijd nieuwe
nieuweklankenbron.
klankenbron.
maar: een onuitputbare
Jammer,
nachtegaal maar
maar zingt
zingt zoolang
zoolang
Jammer, doodjammer
doodjammer dat
dat de
de nachtegaal
11ijn
wijfje broedt,
doet ze
ze maar
maar ééns
ééns per
per jaar.
jaar. Na
Na
tijn wijfje
broedt,en
en dat
dat doet
midden
mooie zangen
zangen niet meer
meer te
te hooren
hooren
midden Juni
Juni zullen
zullen wij
wij die
die mooie
krijgen
moeten wachten
wachten op
op ««een
een nieuwe
nieuwe lente
lente en
en
krijgen en
en geduldig
geduldig moeten
een nieuw
nieuw geluid
geluid».
».
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MINA.
MIN!'.

Vrouwtje wa:;
in de
de rust,
rust, met
met net
Het zoete
zoete
't't Vrouwtje
was al
al naar
naar bedde
bedde en
en in
Mina sliep
sliep lijk
lijk 'n roze.
roze. Doch Mina
Mina wist van wat beters
beters
weten dat Mina
schoonsten tijd
tijd van
van haar
haar leven
leven teteverslapen.
verslapen.
dan den schoonsten
Mina had
had trouwens
trouwens twee
tweevrouwtjes,
vrouwtjes, 't eene dat
ze geerne
geerne
Mina
dat ze
zag bij
bij dage,
dage, maar
maar 't andere,
andere, de
zwarte nacht
nacht zelve,
zelve, zag
zag ze
ze
zag
de zwarte
verre liefst.
liefst van
van alalzag
zagzezehaar
haareigenzelven,
maar
verre
liefst. En nog liefst
eigenzelven, maar
ze'n peisde
peisde 't niet
niet of en
en wilde
wilde ze
ze 't niet peizen.
peizen.
ze'n
dus långs
limgs haar
haar gewone
gewone wegen
wegende
denacht
nachten
endedevrijheid
vrijheid
Ze trok dus.
stak haar
haar hoofd
hoofd buiten
buiten 't gotegat, als juist
juist de
de lucht
lucht weer
weer
in, en stak
vol hing
hing met
met de
dcdaverende
daverendetriltonen
triltonen van
vanden
dennachtelijken
nachtelijken
vol
tanger.
zanger.
- ««Onnoozelaar
ze keek
keek elders.
elders.
Onnoozelaar II» » meende
meende Mina,
Mina, en
en ze
een plasje
plasje gezet
gezet en
en ze
ze schudde
schudde hew
hClm heel
heel
Haar poot had
had ze in een
voornaam, als
juffer die
die ze
ze was,
was, en
entord
torddan
danomzichomzichvoornaam,
als een
een nette juffer
tig vooruit.
vooruit.
fig
geheel ander
il1nder wezen
wezen voelde ze haar
haar worden
worden als de
de koude
koude
Een geheel
nachtlucht op haar
pooten staalden,
staalden, ze
ze had
had ineens
ineens
nachtlucht
haar lijf
lijf viel;
viel; hare pooten
springen zonder
zonder te weten
wet~n waar
waar naartoe.
naartoe. 't Was
\Vas haar
haar of
of
willen springen
willen
181
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haar
lenden weer
voelde er in
in de
dekracht
kracht
haar lenden
weer slank
slank bedegen,
bedegen, ze
ze voelde
wakker
vervaarlijke sprongen
geheelhaar
haar
wakker worden
worden om
om vervaarlijke
sprongen te
te doen; geheel
lijf
met al de
de pezen
pezen er
er van
van rilden
rilden in
in een
eengevoelen
gevoelenvan
vankracht
kracht
lijf met
en
vlugheid, in
een verlangen
verlangen om
om te
te slaan
slaan hard
hard en
enwreed;
wreed;
en vlugheid,
in een
het
pakte haar
haar aan
aan heur
heur herte,
herte, de
de zotte
zotte blijdschap,
blijdschap, omdat
omdat ze
ze
het pakte
haarzelven
wedervond, met
met al
alhare
harejachtlust,
jachtlust,
haarzelven zoo
zoo ineens
ineens geheel wedervond,
al haar
haar sluwheid,
sluwheid, zoo
zoo opgetogen
opgetogen en
en vervoerd
vervoerd werd
werd ze
ze door
door
de
betoovering van
wilde vrijheid
vrijheid dat
dat ze
ze ineens,
ineens, z'n
z'n wist
wist
de betoovering
van de wilde
niet
hoe, van
van den
den grond
grond hief,
hief, ommewoelde
ommewoelde en
en scharrelde
scharrelde al
al
niet hoe,
kormiauwen
eerde uit den
den grond.
grond.
kormiauwen de
de eerde
Dat was
was eene
eene eerste
eerste onbedwingbare
onbedwingbare buie
buie van
vanzotte
zottelevenslust
levenslust
en 't was
al voorbij.
voorbij. Nu
Nu beende
beendezezevoorzichtig,
voorzichtig,voorzichtig
voorzichtig
was al
voort,
voetje voor
voor voetje,
voetje, naar
naar 't boschje toe
in 't helle licht
licht
voort, voetje
toe in
der
mane, en haar
haar schaduwe
schaduwe liep mee
mee met
met haar,
haar, overal
overal op.
op.
der mane,
-— « Noch
plaatse en
't, noch
noch de
de tijd,»
tijd,» dacht
dacht ze,
ze, en
en
Noch de
de plaatse
en is 't,
te rechte,
rechte, want
want de mane
mane en
en was
was haar
haar geen
geenvriendin,
vriendin, en
ende
destersterren
spanden mee met
met den
dennachtelijken
nachtelijken zanger;
zanger; 't was
ze
ren spanden
was alsof ze
zaten
en spotsgewijze
spotsgewijze pinkelden
pinkelden lachende
lachende Om
om hare
hareonmacht.
onmacht.
zaten en
't Hout zelve hier en zou
zou haar
haar niet
niet meevallen,
meevallen,die
dienotelaars
notelaarszijn
zijn
z.oo
slank en
zoo rilde
rilde dat,
dat, als
als men
men aan
aan 't eene roert,
roert, al
zoo slank
en zoo
't iandere
(andere wikkelt.
-— « Maar we
zullen wel elders
elders een
een plaatske
plaatske vinden
vinden om
om hem
hem
we zullen
te vergoeden
vergoeden voor
voor al
al zijne
zijne schoone
schoone liedjes;
liedjes; die
die tijd
tijd heeft
heeft kan
kan
wachten,
hebben wij
wij tijd,
tijd, ik en
en hij,
hij, ten
ten minste
minste tot
tot morgen
morgen
wachten, en we hebben
in
de vroegte.
vroegte. Ik
Ik kan
kan intusschen
intusschen nog
nog wat
wat nuttig
nuttig werk
werk verver·
in de
richten.
richten. »»
Ze
dwazen vogel,
vogel, maar
maar die
die orgelde
orgeldealmaardoor
almaardoor
Ze bekeek den dwazen
in
dan de
deduistere
duistere wegen,
wegen,
in. zinnelooze
zinneloozevervoering,
vervoering,en
en ze
ze ging
ging dan
haar
menig plaatske
plaatske waar
waar ze
zevoorbij
voorbij trok
trok deed
deed
haar alleen bekend; menig
haar
welbeloonde strooptochten
strooptochten met
ongehoorde, maar
maar in
in den
den
haar welbeloonde
met ongehoorde,
nacht
verdoken gebleven
gebleven wreedheden
wreedheden herdenken,
herdenken, uit
uit vroeger
vroeger
nacht verdoken
dagen.

** ** **
De nacht
nacht leedl
leed 1 voorbij
voorbij en de
de mane
mane bleekte
bleekte weg;
weg; de
desterren
sterren
trokken
voor een weer
weer binnen
binnen v66r
vóór 't aankomen
trokken een
een voor
aankomen van
van den
lichtenden dag.
dag. Al
lichtenden
Al 't gemeender
vogelendief~ zou
zou gaan
gaan hashasgemeender vogelendiet2
pelen:>
morgenzot. aan zijn
zijn eigen
eigen deuntje,
deuntje, 't werd tijd
tijd
pelen6 lentelente- en
en morgenzot,
dat de
de koning
koning zweeg.
zweeg.
ze zat,
zat, dicht
dicht opeen
opeen gepakt,
gepakt, leeg
leeg op
ophaar
haar
Mina
Mina wist
wist het
het en ze
Leed: ging
1. Leed;
(denkaa,n:
aan; geledeu,
geleden, ove-rloden).
Q\-erled1)n). —
- 2.
2. Diet:
vmk; va.nda,U";
ging (lenk
Diot : volk;
va.ndaar:
d. i. ,:e
- 2.
2. Haspelen;
omhandig
W('Tkgartal.
gaI'Ml.
cle t:oal
hal Ya·n
van '\'t Volk
Volk....--liaspelon: omhandig te te
Nve.rk

Di<Jl~ch
Dietsch
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pootjes,
overwegen wijl
wijl ze
ze waakte
waakte bij
bij den
denbraamstruik
braamstruikwaar
waar
pootjes, te overwegen
hij
zijn nederig
nederig hof
hof hield.
hield.
hij zijn
zijn nest
nest aanlei
aanlei en zijn
- ««Wat
Wat heeft
hij nu aan
aan al
al dat
dat zingen,
zingen, aan
aan alaldat
datonnoozel
onnoozel
heeft hij
getureluut, 't en
is hem
hem nog
noggeen
geengraantje
graantjewijsheid
wijsheidweerd.
weerd.
en is
Anders
zijn nest
nest waar
waar elders
elders als zoo
:zoo diepe
diepe tegen
tegen
Anders zou
zou die
die gek zijn
den
grond bouwen.
bouwen. Ik en
en mijns
mijns gelijken,
gelijken, wij
wij en
en zingen
zingen niet,
niet,
den grond
maar wij
wij zorgen
zorgen.voor
voor ons
ons vel;
maar
vel; het
het schaapke
schaapke verliest
verliest zijn
zijn bete
bete
al
bleeten. En zeggen
zeggen dat
dat de
de menschen
menschen ook
ook zoo
zoo zot
zotzijn,
zijn, ze
ze
al bleeten.
hooren
geschuifel geerne
geerne en
en menigeen
menigeen van
vanmijn
mijnstamverstamverhooren dat
dat geschuifel
wanten hebben 't met
hun kostelijk
kostelijk leven
leven betaald
betaald dat
dat ze
met hun
ze een
van
liedjeszangers te bij
bij kwamen.
kwamen. Elk
Elk zijne
zijne beurt,
beurt, één
één kan
kan
van die liedjeszangers
boeten
voor velen,
velen, o0 gij
dwaze lieveling
lieveling van
van den
den mensch!»
menschl»
boeten voor
gij dwaze
Eene ronkende
gelijk een steen
steen in
in
ronkende f1addering!
fladdering!de
de vogel
vogel viel
viel gelijk
den braamstruik.
Mina
en wilde
wilde haren
haren voet verzetten.
verzetten. Maar
Maar de grond
grond
Mina ging op en
sloeg uiteen
de aarde
sprong lijk
lijk eene
eene ontploffing.
ontploffing. Een
Een
aarde sprong
uiteen en
en de
doffe
slag. «Oei!
« Oei I mijnen
mijnen poot
poot en
en ach
achmijn
mijnherte,»
herte, »schrikte
schrikte
doffe slag.
Mina;
vast in
in de
de wreede
wreede stalen
stalen bete
bete van
Mina; haar
haar poot
poot zat
zat vast
van, een
wolvetrapel;
zoo vereend2,
vereend 2, ze
en ze
ze grolde
groldelijk
lijk
wolvetrapel; ze
ze huilde
huilde zoo
ze blies en
een duivel.
duivel. Hare
Hare oogen
oogenkeerden
keerdendoodelijk
doodelijk vervaard
vervaard en
enrazende
razende
in haren
haren kop,
kop, ze
ze rolde
rolde haar
haar lijf
lijf op
opden
dengenepen
genepenpoot,
poot,krinkrindol, in
kelde
gekwetste worm
worm ineen,
ineen, ze
ze smeet haar
haar dan weer
weer
kelde als een gekwetste
los. beet
beet en
en krauwde
krauwde rondom
rondom haar,
haar, doch
doch 't en hielp
hielp niet,
niet, haar
poot zat
zat vast
vast en
en 't wee
vliemde haar
haar door
door vleesch,
vleesch, merg
merg en
en
poot
wee vliemde
beenderen.
Tusschen twee poozen
poozen lijdcns
in eene
eenedolle
dollerazernij:
razernij:
lijdens dacht
dacht ze in
«Ze zijn
zijn mij
slim! Is
I s men
men wel
welooit
ooitwijs
wijs genoeg?
genoeg?»
mij allen
allen nog
nog te slim!
»

** ** **
_. {(« Mina!
Mina! » »zoo
vrouwtjen ongerust,
ze
Mina!. .Minal
zoo riep
riep het
het vrouwtjen
ongerust, en
en ze
schoof met
met 't teelt
je zoete zopjes3
zopjes:.s over den
den tichelen
tichelen vloer.
vloer. Maar
Maar
teeltje
het
morgenmisten viel
dauwde op
op Mina,
Mina, die
dieineengekromineengekromhet morgenmisten
viel en dauwde
pen
zat,
nat,
stakestijf
en
zeerig
in
al
haar
gewrichten,
haarvel
vel
pen zat, nat, stakestijf
zeerig in al haar gewrichten, haar
spande
deed haar
haar wee
wee over
overhaar
haarkoortsbrandige
koortsbrandige lijf;
lijf; met
met
spande en deed
de oogen
oogen uit
uit haren
haren kop
kop zat
zat ze
zeen
enhare
hareooren
oorengestreken,
gestreken,roerroerloos lijk
lijk een akelig
akelig beeld
beeld van
vanradeloos
radelooswee
weeenenstomme
stommerazernij.
razernij.
Cresar
Gezelle.
Cæsar Gezelle.
Uit.
leven der
der Dieren
»• •.1.. Vermaalt,
Verma.ut, liortaijk.
Kortrijk.
Uit Uit het
het leven
Dieren »,

1.
Tra.pe: klem. -— 2.
:? Ve,reend
Ver<""ClId:: benauwlijk.
bena.uwlijk....- 3.
Zopje;;: : brokjes.
1. Trape:
3. Zopje&i
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CÆSAR GEZELLE.
CJESAR
GEZELLE. Brugge 1876. Neef van
van Guido
Guido GezelIe..
Gezelle.
Bestuurder van
een Pensionaat
Pensionaat te
te Yper. Van
Priester.
Priester. Nu
Nu Bestuurder
van een
hem verschenen:
verschenen: twee
twee gedichtenbundels
gedichten:bundels en prozawerken,
prozawerken, o. a.
«
Uit het
het Leven
Leven der
der Dieren»,
Dieren», een
een prachtboek, ««De
De Dood van
«Lit
Yperen
», een oMlogswerk.
oorlogswerk.
Yperen»,
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WILDZANG.

Wat
zong het
het vroolijk
vogelkijn,
Wat zong
vroolijk vogelkijn,
Dat
in den
den boomgaard
boomgaard zat!
zat I
Dat in
Hoe heerlijk
heerlijk blinkt
blinkt de
de zonneschijn
zonneschijn
Van
rijkdom en
van schat!
schat I
Van rijkdom
en van
Hoe ruischt de
koelte in
in 't eikenhout,
de koelte
En versch gesproten
lof I
gesproten lof!
Hoe straalt
straalt de
de boterbloem
goud I
boterbloem als
als goudl
Wat
heeft de
de wildzang
wildzang stof!
stof I
Wat heeft
Wat
is een
eendier
dierzijn
zijnvrijheid
vrijheid waard!
waard I
Wat is
Wat
mist het
het aan
aan zijn
zijn wensch,
Wat mist
Terwijl
vrek zijn
zijn potgeld
potgeld spaart?
spaart?
Terwijl de vrek
o0 slaaf
slaaf!I 0o arme mensch
mensch!I
Waar
eiken t'
Amsterdam?
t'Amsterdam?
Waar groeien eiken
Û
kommerzieke Beurs,
0 kommerzieke
Daar
nooit genoegen
genoegen binnenkwam II
Daar nooit
Wat
mist die
die plaats
plaats al
al geurs
Wat mist
geurs!I
««Wij
Wij vogels
vogels vliegen
vliegen warm
warm gedost,
gedost,
«Gerust
tak.
Gerust van
van tak
tak in tak.
«
De hemel
hemel schaft
schaft ons
ons drank
drank en
en kost,
kost,
«De
««De
De hemel
hemel is
is ons
ons dak.
dak.
«
Wij zaaien
wij maaien
maaien niet:
niet:
«Wij
zaaien noch
noch wij
««Wij
Wij teren
op den
den boer:
boer:
teren op
««Als
Als 't koren
schiet,
koren in zijn aren
aren schiet,
««Bestelt
Bestelt al
al 't land
ons voêr.
land ons
«
Wij minnen
of nijd
nijd
«Wij
minnen zonder
zonder haat
haat of
«
En dansen
oni de bruid:
bruid:
«En
dansen orn.
«
Onz' bruiloft
geen tijd,
tijd,
«Onz'
bruiloft bindt
bindt zich
zich aan geen
«
Zij duurt
duurt ons
leven uit.
uit.
«Zij
ons leven
«
Wie nu
nu een
een vogel
vogel worden wil,
«Wie
««Die
Die trekke
trekke pluimen
pluimen aan,
aan,
«
V ermijde stad«Vermijde
stad- en straatgeschil,
«
Enkieze
ruimer baan.»
«En
kieze een ruimer
Vondel.
1. lievelisischeta
LevenlltiChotil op blz.
blz. 162.
184
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O.
VROUW VAN
V AN VL.",'~DEREN.
VLAANDEREN.
O. L. VROUW
Liefde gaf U duizend
duizend namen
Groot
schoon en
en zoet,
Groot en
en edel, schoon
Maar
die 't hert
der Vlamen
hert der
Maar geen
geen een die
Even
hoog verblijden
verblijden doet,
doet,
Even hoog
Als
de naam,
naam, 0o Moedermaagd,
Moedermaagd,
Als de
Dien
Gij in.
in ons
ons landje
landje draagt;
draagt;
Dien Gij
Schooner
klinkt hij
hij dan al
al d'andren:
Schooner klinkt
Onze
Vrouw van
van Vlandren.
Vla.ndren.
Onze Lieve Vrouw
185

men ga langs
langs Vlaamsche
Vlaamschc wegen,
wegen,
Waar men
Oude hoeve,
hoeve, huis
huis of
of tronk,
tronk,
Oude
Komt men
men U,
U, Maria
Maria tegen,
tegen.
Komt
uw beeltenis
beeltenis ten
ten pronk,
pronk.
Staat uw
ons toe
toeuit
uitlindegroen..
lindegroen.
Lacht ons
Bloemenkrans of blij
blij festoen.
festoen.
Bloemenkrans
nimmer hier
hier verandren,
verandren,
Moge 't nimmer
o Gij
Gij Lieve
Lieve Vrouw
Vrouw van
van Vlandren.
Vlandren.
0
Blijf in 't't Vlaamsche
Vlaamsche herte
herte tronen
tronen
Blijf
Als de
de hoogste
hoogste koningin,
koningin,
Als
de beste
beste moeder
moeder wonen,
wonen.
Als de
Als
In elk
elk Vlaamsche
Vlaamsche huisgezin.
huisgezin.
In
Sta
ons bij
bij in
in allen
allen nood
nood
Sta ons
Nu en
en in
in het
het uur
uur der
der dood,
dood.
Nu
en ook
ookd'andren,
d'andren.
Ons uw
uw kindren
kinclren en
Ons
Liefste Lieve
Lieyc Vrouw
Vrouw van
van Vlandren.
Vlandren.
Liefste
August Cuppens.
Cuppens.
AUGUST CUPPENS
CUPPENS
AUGUST
of liever
liever «« Pastoorke Cuppens
Cuppens »» is 'n
kind van Limburg.
Limburg. Beeringen 1862.
1862.
kind
Loxbergen
1924. Was
Was 'n vurig
Loxbergen 1924.
bewonderaar
ontbewonderaar van
van Gezelle
Gezelle en ontdekte
voor Limburg.
Limburg. Schreef:
Schreef:
dekte hem voor
« Verzckens
», een
een
Verzekens»,», «« Jaarkrans
Jaarkrans»,
bundel
geestelijke liederen
liederen getoongetoonbundel geestelijke
door Lod.
Lod. De
De Voght,
Voght, «Een
({ Een
zet
zet door
Roosje
van Overzee»,
Overzee », q ({LimburgLimburgRoosje van
schc
Vertellingen».
sche Vertellingen
».
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VAN EEN DIENAAR GODS.

De Ecrbiedwaardige
Eerbiedwaardige Pater
Pater Marcellinus
MarceIlinus Champagnat,
Champagnat,
stichter
der Broeders
Broeders Maristen).
Maristcn).
stichter der
De talrijke
talrijke ondcrwijzende
onderwijzende Congregaties
de Kerk
Kerk zijn
zijn
Congregatiesdie
die in
in de
sprekende getuigenissen.
getuigenissen van
de
<>pgebloeid,
zijn als
als zooveel
zooveel sprekende
opgebloeid, zijn
van de
liefde
der Kerk
Kerk voor
voor het
het kind
kind en
envoor
voorzijn
zijn opvoeding.
opvoeding.
liefde der
Onder
Congregaties neemt
van de
de Broeders
Broeders Maristen
Maristen
Onder die
die Congregaties
neemt die van
186
036

voorname plaats
plaats in,
in. Den
voorname
Den geest
geest dezer
dezer instelling
lllCd
instelling kan
kan meii
he, best leeren kennen uit 1-1,t
hh
h~t le\'en
uit den
den persoon
\'au
leven en
en uit
persoon van.
haar stichter,
haar
stichter, den
den Eerbiedwaardigen
Eerbiedwaardigen Pater Champagnat.
Champagnat.
cen
(Tn

?\larcellinu" Champagnat
Chall1pagnat werd
werd geboren
geboren ten
ten jare
jare [789
I ïX() te
Marcellinus
(gemeente Marlhes)
l\Iarlhes) in de
de Cevennen
Ceyennen (Frankrijk).
(Frankrijk),
Rosey (gemeente
ouder,;waren
wareneenvoudige
eem'oudigelancllieden,
landlieden, die hard
hard moesten
moesten
Zijn oude,
zorgen en
en zwoegen
zwoegen x-oor
yoor hun kroost,
kroost, maar
maar met
met hart
hart en
en ziel
ziel
zorgen
ledden
van
hun
chri,telijk
ge:oilf.
,'rou\\'
Cham]agwl
\
()OLt!
le: fden
hun
gei.(),)f. Vrou'w Chanii agn,
oord
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N‘as een toonbeeicl
was
tuunbeeld van
een christelijke
christelijke moeder,
moeuer, d:.e
d:e haar
haar kinvan een
deren
de vrees
vrees des
des Heeren
Heerenopleidde,
opleidde, en
enniets
nietsvuriger
vurigerbebederen in de
trachtte dan ze
ze eens
eens in
in den
den dienst
dienst der
der Kerk
Kerktetezien.
zien.
Pas
na de
de Revolutie
Revolutie was
was er
er een
een groot
groot tekort
tekort aan
aanpriesters
priesters
Pas na
in Frankrijk. In
In 18o4
1804 doorliep een leeraar
leeraar van
van 't groot Seminarie
van
Lyon, op
op bevel
bevel van den
den Aartsbisschop,
Aartsbisschop, heel de
de streek
streek om
om
van Lyon,
jongens op
op te zoeken
zoeken die
qie braaf
braaf en
endeugdzaam
deugdzaam waren,
waren, en
enwelweljongens
licht
een roeping
roeping tot
tot het
hetpriesterschap
priesterschap konden
konden waardig
waardig
licht later een
wàrden.
wórden.
Te Rosey
Rosey ging hij,
hij, op
op raad
raad van
vanden
dendorpspastoor,
dorpspastoor, aanklopaankloppen
bij de
de familie
familie Champagnat.
Champagnat. De
Dekleine
kleineMarcellinus
Marcellinusvoora4
vooral
pen bij
trok de
de aandacht
aandacht van
van den
denpriester,
priester,enenwas
waszelf
zelfdadelijk
dadelijkingenoingenonomen
met den
den geestelijke
geestelijke en
en met
metzijn
zijndiep-ernstige
diep-ernstige onderonder~
nomen met
vraging.
Na een
een lankdurig
langdurig onderhoud,
onder.houd, sprak
sprakde
depriester:
priester:« ({Mijn
Mijn
vraging. Na
beste Marcellinus,
Marcellinus, ge
Latijn leeren,
leeren, en,
en, als
als 't God
God belieft,
ge moet Latijn
later
worden. O.
L. Heer
Heer zal
zal UU helpen!»
helpen I »
later priester worden.
O. L.
In 1813
1813 trad
hij in
in het
het groot
groot Seminarie
Seminarie waar
waar hij
hij zich
zich uit
uit alle
alle
trad hij
macht
beij"crdc om
om zijn
zijn geest
in de
de wetenschap,
wetenschap, en
zijn hart
en zijn
macht beijverde
geest in
in
de deugd
deugd te
tescholen;
scholen; «({ 't't waren
waren de
de·
gelukkigste dagen
dagen van
van
in de
•gelukkigste
mijn
hij zelf.
zelf.
mijn leven» getuigde hij
Gedurende de verlofdagen
hij de kinderen
kinderen van
van het
het
verlofdagen vergaderde hij
gehucht om ze
catechismus te onderrichten.
onderrichten. Hij
Hij was
was van
van
ze in
in den catechismus
toen
een kindervriend
kindervriend en een
een vriend
vriend van
van de
dekinderen.
kinderen.
toen al een
Met
enkele zijner
zijner makkers,
makkers, die
die evenals
evenals hij
hij een
een bijzondere
bijzondere
Met enkele
voorliefde
kinderonderwijs koesterden,
hij het
het
voorliefde voor
voor het
het kinderonderwijs
koesterden, had
had hij
denkbeeld
opgevat een «« Priestergenootschap
» te
stichten aat
dat
denkbeeld opgevat
Priestergenootschap»
te stichten
ten doel zou
zou hebben:
zendingen en de
de opvoeding
opvoeding der
der jeugd.
jeugd.
hebben: de zendingen
De
Bestuurder steunde
hun plan.
plan. Het
Het denkbeeld
denkbeeld werd
werd
De Bestuurder
steunde hen
hen in hun
overwogen
de bescherming
bescherming van
van
()verwogenen
en overlegd
overlegden
en gesteld
gesteld onder
onder de
(J.
L. Vrouw:
Vrouw: vandaar
,·andaardedenaam:
naam:
«Gezelschapvan
vanMaria>>.
Maria».
O. L.
« Gezelschap
De
Eerwaarde Champagnat
Champagnat was
was de
de meest
meest geestdriftige.
Bij
De Eerwaarde
geestdriftige. Bij
hem
ontstond de
de gedachte:
gedachte: ««Schoolbroeders»
Schoolbroeders » te
stichten die
die
hem ontstond
te stichten
de
zendelingen zouden
ze helpen
·helpen in
in school
school
de zendelingen
zouden ter
ter z·jjde
zijde staan
staan en ze
en onder.wijs.
onderWijs. ««Belast
gij
u
met
de
Broeders»
werd
hem
gezegd.
Belast gij u met
Broeders » werd hem gezegd.
Die opdracht
opdracht nam
nam hij
hij vol
vol ijver
ijver op
opzich:
zich:ze
zewerd
werdzijn
zijnlevensideaal.
levensideaaL
Den 22 jUil
Juli 1816
werd
hij
tot
priester
gewijd;
daarop
was hij
hij
1816 werd hij
gewijd; daarop was
als
hulppriester
werkzaam
in
een
dorp
in
de
Cevennen,
waar
als hulppriester werkzaam in een dorp in de Cevennen, waar
bij
een buitengewonen
buitengewonen ijver
dag legde.
legde. Door
Door zijn
zijn
hij een
ijveraan
aan den
den dag
toewijding,
zijn
voorbeeld,
zijn
gebed,
zijn
woorden
en
zijn
toewijding, zijn voorbeeld, zijn gebed, zijn woorden
zijn
werken
bracht
hij
een
heelen
omkeer
teweeg
in
de
parochie.
werken bracht hij
heelen omkeer teweeg in de parochie.
Zijn:
christelijke leer
was het
het werk,
werk, waar
waar hij
hij
Zijri onderwijs
onderwijs in
in de
de christelijke
leer was
zich
met het meest
meest geestdrift
geestdrift en
enijver
ijveraan
aantoewijdde:
toewijdde: Christus
Christus
zich met
vormen
zielen door
door den
den Catechismus
Catechismus was
was voor
voor hem
hem het
het
vormen in
in de zielen
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echte priesterwerk.
echte
priesterwerk. Zijn
Zijn invloed
invloed was
over heel
heel de
de streek.
streek.
was groot
groot over
Middelerwijl
der BroedercongreBroedercongreMiddelerwijlrijpte
rijptein
in hem
hem het
het denkbeeld der
gatie.
Op zekeren
zekeren dag stoncl
stond hij
geslagen bij
bij het sterfbed
sterfbed van
van
gatie. Op
hij geslagen
een
kind over
over de
de volkomen
volkomen onwetendheid
onwetendheid in
in zake
zake christelijke
christelijke
een kind
leering.
Thans
was hij
hij volledig
volledig beslist:
nood van
van het
het volk
volk was
was
Thans was
beslist: de
de nood
groot.
schoolbroeders waren
enkele dagen
dagen
groot. De schoolbroeders
waren broodnoodig.
broodnoodig. Pas enkele
nadbn
had hij
hij reeds
reeds een
een vroom
vroom jongeling
jongeling voor
voor zijn
zijn gedachte
gedachte
nadim had
gewonnen
"oor zijn
zijn ideaal.
ideaal. Anderen
Anderen volgden.
volgden.
gewonnen en
en warm
warm gemaakt voor
Den 22 Januari 1817
18 I 7 betrokken enkele
enkele geestdriftige
geestdriftige en
enovertuigovertuig
de
jongelingen een
klein huis,
huis, door
door den
denEerwaarden
EerwaardenChamChamde jongelingen
een klein
pagnat
ingericht. De
De Congregatie
Congregatie der
derBroeder.;
Broeder;
pagnat aangekocht en ingericht.
Maristen was geboren.
l\faristen
geboren.
De
jonge Broeders
Broeders werd
werd door
doorden
denvromen
vromenstichteT
stichter
De geest der jonge
gekneed,
hij ste-lde
stèlde een
les en
en leidde
leidde hen
hen op
op
gekneed, hij
een dagorde
dagorde vast,
vast, gaf
gaf les
tnt
het kloosterleven
kloosterleven en
het onderwijs.
onderwijs. Met
Met den
den tijd
tijd groeide
groeide
tot het
en tot het
hun
aantal en
cn versterkte
versterkte hun
hungeest.
geest.Ondertusschen
Ondertusschendpende:a
()pendeü
hun aantal
de
scholen, en
en God
God zegende
zegende hun
hun onderonder(LeBroeders
Broedershun
hun eerste
eerste scholen,
ncming.
ncmmg.
Doch alle
werk. Hier
Hier ook
ook bleven
bleven de
de
alle groohch
grootsch werk
werk is
is hard werk.
tegenkantingen
achterwege: hij
hij handelde
handeldeveri-netel,
vermetel, hij
hij
tegenkantingen niet
niet achterwege:
heerschzuchtig, hoogmoedig.
een omstandig
omstandig ververwas
was heerschzuchtig,
hoogmoedig. Doch
Doch na ecn
slag over
over zijn
zijn werk,
werk, werd
werd de
deonclerneming
onderneming goedgekeurd.
goedgekeurd. Zelfs
Zelfs
mocht een nieuw
nieuw klooster worden
worden gebouwd.
gebouwd. Hier
Hier stonden
stonden thans
thans
mocht
groote stoffelijke
stoffelijke moeilijkheden
H.
groote
moeilijkhedenininden
denweg:
weg: doch
doch de
de E. H.
Champagnat sloeg
manmoedig de
hand aan
aan 't werk
werk en
en bebeChampagnat
sloeg manmoedig
de hand
de Goddelijke
Goddelijke Voorzienigheid.
Voorzienigheid. De
De Broeders
Broeders zelf
zelf
troU\vde op de
trouwde
hielpen
mee
aan
den
bouwen
vrome
zielen
steunden
door
hielpen mee aan den bouw en vrome zielen steundcn door
milde giften.
klooster tot
tot stand
stand voor
voor een
eennonhonmilde
giftcn. Zoo
Zoo kwam
kwam een
een klooster
derdtal
Broeders.
derd tal Broeders.
Thans wordt de Eerw.
Eerw. Champagnat
Champagnat ontlast
ontlastvan
vanzijn
zijnparochieparochiewerk
om
zich
uitsluitencl
aan
de
opleiding
der
Broeders
te
werl: om zich uitsluitend aan de opleiding der 13roeders te
kunnen wijden.
wijden. Een aantal
aantal nieuwe
nieuwe scholen
scholen worden
worden opgericht.
opgericht.
kunnen
Hij houdt
houdt toezicht
toezicht over
over alle,
alle, bezoekt
bezoekt ze,
ze, geeft
geeft raad,
raad, bebeHij
leeraars, en
en ijvert
ijvert onvermoeibaar.
onvermoeibaar. In
In 't vuur van
Illot:digt de leeraars,
moedigt
strijd valt
valt hij
hij ziek.
ziek. Iedereen
Iedereen vreest;
vreest;doch
dochhij
hijblijft
blijftonwan
onwan
den strijd
kelbaar: a«God
over zijn
zijn werk;
werk; wij
wij moeten
moeten de
de beproeving
beproeving
kelbaar:
God waakt over
dragen.»»
dragen.
I 836 werd
werd het
het Gezelschap
Gezelschap der
der Paters
Paters Maristen
Maristen door
door
In 1836
Z. T-I.
H. den
Eerwaarde Champagnat
Champagnatlegt
legtzijn
zijn
Z.
den Paus
Paus goedgekeurd.
goedgekeurd. Eerwaarde
cn neemt
neemt vrijwil:ig
vrijwiLig ont,lag
als overste
overste der
der Broeders.
Broeders.
gl';'_Jrten af en
ontilag als
Zijn geeF`
gee~· var
vaT' nederigheid
nederigJH~id en
engehoorzaamheid
gehoorzaamheid was
wasbewondebewondcZijn
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renswaardig.
Doch onmiddellijk
den GeneraalGeneraalrenswaardig. Doch
onmiddellijkwerd
werd hij
hij door
door den
()\"crste
terug aangesteld.
aangesteld.
Overste terug
In den
den loop
loop van
van 't zelfde jaar,
jaar, vertrokken
vertrokken de
de eerste
eerste Paters
Paters
en
Broeders naar
naar Oceanië.
Oceanië. Eerwaarde
Eerwaarde Champagnat
Champagnat ook
ookververen Broeders
langde als
als Missionaris
Missionaris te
te vertrekken.
vertrekken. 't \Verd
gegund.
Werd hem
hem niet gegund.
Hij
zal. zich
wijden aan
het aankweeken
aankweeken van
van heele
heele
Hij zal.
zich voortaan
voortaan wijden
aan het
scharen zendelingen.
zendelingen.
Na vele
vele jaren
jaren arbeid
arbeid was
was zijn
zijn gezondheid
gezondheid geknakt.
geknakt. In
In 1839
1839
werd,
een Broeder
Broeder tot
totATgemeen
Aigemeen Overste
Overste gekozen.
gekozen. Den
Den 6 Juni
werd een
1840,
Zatt rdag
terwijl de
in de
de
t84o, den Lau_
rdag voor
voor Pinksteren,
Pinksteren, terwij1
de Broeders
Broeders in
kapel
samen liet
het «« Salve
Salve Regina»
Regina» zongen,
zongen, ontsliep
ontsliep de
de vrome
vrome
kapel samen
Stichter
van Maria,
Maria, zachtjes
zachtjes in
in den
den Heer.
Heer.
Stichter en dienaar van
N
a zijn
zijn dood
beleefde
Congregatie een
een buitengewonen
buitengewonen en
en
Na
dood be
.leefde de Congregatie
voortdurenden
telt zij
zij meer
meer dan
dan 6000 leden
over
voortdurenden bloei.
bloei. Thans
Thans telt
leden over
alle
werelddeelen verspreid.
wordt onderricht
onderricht gegeven
gegeven inin
alle werelddeelen
verspreid. Er
Er wordt
meer dan
dan 100.000
Voorwaar de
de
560
56o scholen
scholen aan
aan meer
leerlingen. Voorwaar
oo.000 leerlingen.
zegen
is mild
mild op
op deze
deze stichting
stichting nedergedaald!
nedergedaald!
zegen des
des Heeren is
Door de voorspraak van den
den vromen
vromen Stichter
Stichter werden
werden talrijke
talrijke
wonderbare
genezingen en
verkregen. Ook
Ook werd
werd hij
hij in
in
wonderbare genezingen
en gunsten
gunsten verkregen.
H. Kerk,
Kerk,eerbiedwaardig
eerbiedwaardig verklaard.
verklaard.
1896
1896 door
door de
de H.
De H. Pastoor van
van Ars
Ars en
en de
de Eerb.
Eerb. Pater
PaterChampagnat
Champagnatwaren
waren
twee
studiemakkers
in
het
Seminarie
en
twee
groote
vrienden.
twee studiemakkers in
Seminarie en twee groote vrienden.
Het leven
leven en
en het
het werk
werk van
vandie
dietwee
tweevrienden
vriendengelijken
gelijkenwonderwonderbaarlijk:
beiden
waren
van
geringe
afkomst,
weinig
begaafd
baarlijk: beiden waren van geringe afkomst, weinig begaafd
als
student.. Doch
aan aardsche
aardsche talenten,
talenten, het
het
als student..
Doch waren
waren zij
zij arm
arm aan
waren
millionnairs der liefde.
liefde.
waren millionnairs
Ten slotte
slotte zijn
zijn het
groote liefdewerken,
liefdewerken, en de
de groote
groote
het enkel de groote
liefdeapostelen
hierboven, maar
ook op
op deze
deze
liefdeapostelendie
die niet
niet alleen
alleen hierboven,
maar ook
aardt'
in het
het rijk
rijk der
deronvergankelijkheid
onvergankelijkheid worden
wordenopgenomen.
opgenomen.
aarde in
Dr
Fr. De
De Hovre.
Hovre.
Dr Fr.

----------

-------

FHANS
DEHON/RE.
HUVRE.Aucicgem
Auutgem (bij
(bij Dendermonde)
Dendermonde) 1883.
1883.
FRANS DE
Leeraar. Opvoedkundige.
Opvoedkundige. Met
H. Dr
DrAlberic
Alberic
Priester.
Priester. Leeraar.
Met den
den E.
E. H.
Decoene,
hoofcJopstelier van
van het
het« «Vlaamsch
Vlaamsch Opvoedkundig
Opvoedkundig
Decoene, hoofdopsteller
Tijdschrift ».

«
er velen
velen zullen
zullen onderwezen
onderwezen hebben
de wegen
wegen der
der
Die er
hebben in
in de
o Die
gerechtigheid, zullen
zullen schitteren als
als sterren
sterrenininalle
alleeeuwigheid.
eeuwigheid.»
»
IQO
I QO

SO. K1NDERBEDE.
80.
KINDERBEDE.

Tusschen het koren
Leie, langs
langs een
een kant,
kant,
koren en de Leie,
Alwaar
koetje, meumelend,
meumelend, te grazen
grazen stond,
stond,
Alwaar haar
haar koetje,
Een meisje
meisje «« Weesgegroetjes» prevelend,
prevelend, ik
ik vond,
vond,
ft't Leizeel in
een, haar
haar rozenhoedje
rozenhoedje in
ander hand...
hand ...
in de een,
in de ander

...'t't Weet van de wereld
...
wereld niets
niets die
die ginder
ginder verre
verre woedt...
woedt ...
Haar
groote, onschuldige
onschuldige oogskens
oogskens hebben
hebben niet
niet gezien...
gezien ...
Haar groote,
Haar
hartje heeft
wild geklopt;
geklopt; zoo
zoo rustig
rustig vliên
vliên
Haar hartje
heeft niet wild
Haar
dagen, als
door 't lage
land dees
dees Leie-vloed...
Leie·vloed ...
Haar dagen,
als door
lage land
«Braaf kind,
kind, voor
is 't dat
gij zoo aan
aan 't bièlden
voor wien is
dat gij
biaden zijt?»
zijt? »
-— «Voor
« Voor vader
vader en
en voor
voor moeder
moeder en
enmijn
mijn broerkes
broerkes bei.
bei.»
»—
«En
«
En nog?»
nog?» —
- En 't kind
je bloost als
als klonk
klonk een
eenzacht
zachtverwijt,
verwijt,
kindje
-— ««En
Hebdank,
dank,lief
liefkind,
kind,jajabid
bidvoor
voormij.
mij. »»
En ook
ookvoor
vooru.»
u. »_.« «Heb
Joris
Eeckhout.
Joris Eeckhout.
Priesters·Dichters.,
Antwerpen.
Uit itc Onze
Onze Priesters-Dichters
», lIet
Heft Vlaamsehe
Vlaaniselie TAI.nJ,
Land, Antwerpen.

JOIUS
EECKHOUT. Deinze
Deinze1887.
1887.Onderpastoor
Onderpastoor te
Gent.
te Gent.
JORIS EECKHOUT.
verscheidene tijdschriften. Kunstkritikus:
Kunstkritikus: «Ver<N erMedewerker aan verscheidene
Profielen )'.
rijzenis»» (bijbelspel),
(bijbelspel). «« Literaire
rijzenis
Literaire Profielen

SI. IIET
IIE'I'BUITENMEISJE.
BIJl'l'K\·jJl.~.S.J.~.

Zij vroegen of ze
ze tevreden
tevreden was,
was,
In de stad
stad tevreden
tevreden en
daar?
en daar?
Het jonge
jonge meisje
meisje knikte ja,
ja,
Zij waren zoo
zoo goed voor
voor haar!
haar!
Zij
knikte ja, zij
zij zweeg
zweeg en
en ging
ging
Zij knikte
In de
de kelderkeuken
kelderkeuken staan,
staan,
In
zag omhoog
omhoog door
door 't vensierraam
vensterraam
En zag
Op straat
straat de voeten
voeten gaan.
Op
Toen dacht
dacht zij
zij aan
aan het
het groene
groene veld,
veld,
Toen
aan haar
haar ouders
ouders hut:
hut:
En aan
waait hoog
hoog de
de populier,
populier,
Daarover waait
de vlierboom
vlier1--oom staat
staat aan
aan den
den put.
put.
En de
19 1

ginds verre
Het geitjen
geit jen op
op 't grasplein, ginds
verre de kerk,
kerk,
En de
de lucht
lucht oneindig
oneindig blauw,
blauw, —
H
aar moeder
moeder haspelt
haspelt aan
aan 't open
raam,
open raam,
Haar
En haar
haar vader
vader zit
zit op
op 't getouw.
De wiedsters
wiedsters in
in 't veld
de leeuwrik
leeuwrik omhoog
omhoog
veld en de
-lagzijzijbij
bijhen
heninin 't vlas
vlas!I
-- 0,0,lag
En zat
zat zij
zij te
te peinzen,
peinzen, toen
toen vroegen
vroegen zij
zij haar,
haar,
Of
zij tevreden
tevreden was.
was.
Of zij
Zij
en zoo
zoo vriendlijk
vriendlijk met
met haar,
haar,
Zij waren
waren zoo
zoo goed en
Zij
kon niet
niet zeggen:
zeggen: ««Neen.»
Neen. »
Zij kon
Maar 's avonds
zij slapen
slapen ging,
ging,
avonds als
als zij
Toen weende zij
zij alleen.
alleen.
Virginie
Loveling.
Virginie Loveling.
Uit c ~icht.ell
Gediehten

».

VIRGINIE LOVELING.
LOVELlNG. Nevele
Nevele 1836.
1836. Gent
1923. Schreef
Schreef
Gent 1923.
eenvoudige,
diep-gevoelde gedichten.
gedichten. Ook
Ook romans.
romans.
eenvoudige, diep-gevoelde

S2.
WENSCHEN.
S2. WENSCHEN.

Over
de dalende
dalende zon
zon een
een weg
weg van
van goud.
goud. Langs
Langs
Over de
de zee
zee legt de
dien
gaan de
de droomen
droomen en
en de
dewenschen
wenschen naar
naar 't Westen,
dien weg gaan
waar
wondertuinen bloeien van
van opaal
opaal en
enpurper.
purper.Glanzende
Glanzende
waar de wondertuinen
witte
kasteelen rijzen
rijzen aan
aan 't blauwe
water; op
op wolken,
wolken, zacht
zacht
witte kasteelen
blauwe water;
en blank,
blank, glijdt
glijdt men
men langs
langs de
de stralende
stralende oevers
oevers om
om de
de bergen
hergen
te zien
de tint
tint van
van pas
pasontloken
ontloken rozen.
rozen.
zien gloeien
gloeien in de
O.
gouden weg te
te gaan
gaan naar
naar die
dieverre
verreschoone
schoone
0, langs
langs den
den gouden
wereld
wereld II
Hoe donker
donker is het huisje;
huisje; hoe is
is de
dekleine
kleine tuin
tuinmet
met een
een paar
paar
schreden
doorwandeld! Zij
duinen heen
heen naar
naar
schreden doorwandeld!
Zij staart
staart over
over de
de duinen
't \Vesten,
vliegen ininde
deeindeloozeeindelooze.vertel
vertel
Westen, o0 heen
heen te vliegen
En de
de begeerte
begeerte wordt
wordt zoo
zoo sterk,
sterk, dat
dat zij
zij naar
naar 't strand
strand gaat
en den
smallen, glinsterenden
glinsterenden weg
betreedt, die hard
hard als
als diadiaden smallen,
weg betreedt,
man,t
onder hare
hare voeten.
voeten.
mant is onder
En zij
zij nadert
dalende zon,
zon, maar
maar die zinkt
zinkt lager
lager en
en 't is
nadert de
de dalende
daar
ginds niet
niet zoo
zo~ schoon
schoon meer
meer als
als bij
bij de
deeerste
eersteschreden.
sr.hreden.
daar ginds
Een oogenblik
oogenblik zet ze
ze zich
zich neder
neder om
om teterusten.
rusten.
dat land,
land. dat
dat daar
daar in
in de
de verte
verte ligt?
ligt? Witte
Witteen
engroene
groene
\Vat
Wat is dat
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beschenen door
door 't late zonlicht, nooit zag
zag zij
ZIJ iets
lets zoo
zoo
heuvelen, beschenen
vredig en
en zoo
zoo vriendelijk.
vriendelijk. Als
Als een
een klein
klein veilig
veilig nestje
nestje hangt er
er
vredig
huisje aan
aan de
de helling
helling en
en 't moet daar
daar toch beter toeven,
toeven
een huisje
dan in
in 'de
'de witglanzënde
witglanzênde kasteelen,
kasteelen, die
die nu
nu zoo
zoo grauw
grauw
zijn dan
schijnen en zoo
zoo koud.
koud.
schijnen
naar die
die veilige
veiligeschuilplaats;
schuilplaats; zeker groeien
groeien er
er
Snel, snel naar
meidoorn en
en jasmijnstruiken
jasmijnstruiken voor
voor de
de deur,
deur, duiven
duiven en
enzwaluwen
zwaluwen
rullen er fladderen
fladderen om
om de
de vensters,
vensters, snel,
snel, voordat
voordat het
het licht
zullen
verbleekt en
weg niet
nietmeer
meerzichtbaar
zichtbaar is.
is.
en de weg
gansch verbleekt
ze komt
komt voor
voor de
de deur
deur van
van de
de kleine
kleine woning,
wonÏI}g, vanwaar ze
En ze
is uitgegaan.
Steenhoff·Smulders.l
Albertine Steenhoff-Smulders.1
Uit c Sprookjes van
van (le
de Selieinering
Schcffi"ring»,",
P. Brand
Brand te Bussum.
Bussum.

Het
lIet Vla..imsche
Yla.lffi'chc Land,

Antworpen.
Antw<'rpcn.

S3.
'TLIEVE
LIE"'EVROUWKE
"·ROUWKI·~ AAX
DI':X BOOM.
nOOM.
AAN DEN
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daar eenzaam
eenzaam staat
staat
dat daar
Lief Vrouwke, dat
kleine boomkapel,
In
In kleine
Met rose
rase blos
blos op
op blank
blank gelaat
gelaat
Met
En oogen, blauwend
blauwend hel
zomerlucht,
Gelijk de zuivre
zuivre zomerlucht,
zijt ge niet
niet beducht
Lief Vrouwke, zijt
Zoo
alleen in
in 't wijde woud,
Zoo heel alleen
\Vaarover
avond vouwt?
vouwt?
Waarover de avond
Wanneer
lijk zonnelicht
vriendlijk
Wanneer het vriend
Aan gladden
hemel glanst,
glanst,
gladden hemel
Door labberende
labberende blaren
blaren spicht
En op
op de
de zoden
zoden danst,
danst,
Lief Vrouwke, dan
is 't wonnig
schoon,
dan is
wonnig schoon,
Dan
ziet ge
ge uit
uitnauw-bekrompen
nauw-bekrompen woon
woon
Dan ziet
om rooden mond
Met
zoeten lach om
Met zoeten
Op
wat leeft in
in 't rond.
ron(1.
Op al
al wat
Maar
het onweert, als
fel
Maar als
als het
als het fel
Door
bange boornen
Door bange
boonien zoeft,
uw oogen, nu
zoo hel,
hel,
Zijn
Zijn dan
dan uw
nu zoo
Niet
tranig overdroefd?
Niet tranig
J.
Levcnsschet.'3 v~'
1. Levensschets
13.
Op blz. ·U.

N-B
13
N-B 13
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En klemt
En
klemt ge dan
dan uw
uw kindje,
kindje, dat
dat
Ge
draagt, en
dat u vast
vast omvat
omvat
Ge draagt,
en dat
Niet
angstig tegen
tegen 't't hart,
zwaar
hart, dat zwaar
Niet angstig
Bonst
bij het
het naar
naar gewaar?
genar?
Bonst bij
Neen?
Blijft gij
gij immer
immer zoo
zoo gerust,
$erust,
Neen? Blijft
En blijft
blijft uw kindje
kindje in
in droom,
droom,
Waarin
gesust,
hebt gesust,
Waarin ge 't neurend hebt
Zoo
de' ouden
ouden boom?
boom?
Zoo tegen de'
En als
als de
de donder
donder dreigend
dreigend grolt,
grolt,
En 't stormen
storme-nrond
ronduu huilend
huilend holt
En regen
regen striemt
striemt met
met guur
guur geweld,
geweld,
Dan
zijt ge niet
niet ontsteld?
ontsteld?
Dan zijt
Och,
mij dan
bij u,
Och, neem mij
dan bij
u, in 't stil
Van
uwe kleine
kleine kluis
kluis
Van uwe
En sus
sus mij,
mij, als
als ik
ikkrimpend
krimpend ril,
ril,
Met
moederzoet gesuis,
Met moederzoet
Laat
het kindje,
kindje, op
op uwen
uwen arm
arm
Laat me als het
Ook
vredig sluimren,
sluimren, en
en verwarm
verwarm
Ook vredig
Mij
uw boezem
boezem bij
bij het
het koud
koud
Mij aan
aan uw
Gewaai in 't wijde
woud.
wijde woud.
Constant
Eeckels.
Constant Eeckels.
EECKELS.Antwerpen
Antwerpen 1879.
1879. Beambte
Beambte bij
bij het
het
CONSTANT EECKELS.
Ministerie. Schreef diep
diep godsdienstige
godsdienstige gedichten.
gedichten.
Ministerie.

84.

VAN BERTUS
EN DEN
DI~N DUIVEL.
DUIVEL.
VAN
BERTUS EN

Boschkanters hadden
hadden een
een kapelleken
kapelleken gebouwd.
gebouwd.Ze
Zehadden
hadden
De Boschkanters

er een willen
willen hebben,
hebben, kost
kost wat
wat kost.
kost. Ze
Zehadden
haddenwillen
willentoonen
toonen
goed katholiek
katholiek waren
waren als
alseender
eenderwelke
welkeandere
anderewijk
wijk
dat ze ook goed
dorp en, vooral,
vooral, ze
ze wilden
wilden een
een eigen
eigenheiligdom,
heiligdom,waar
waar
van 't't dorp
een kaarsken
kaarsken konden
konden opsteken
opsteken als
als 't scheef
scheef ging in
in 't huisze een
houden of in
in de
de boerderij,
boerderij, waar
waar ze
ze op
opde
demeiavonden
meiavondengezamengezamenhun rozenhoedje
rozenhoedje konnen
konnen bidden
bidden —
- 't't was zoo
zoo ellendig
ellendig ver,
ver,
lijk hun
de parochiekerk
parochiekerk -— en
en waar
waar ze
ze samen
samen konnen
konnen bidden
bidden tot
tot
naar de
lafenis der
der ziel
ziel als
als iemand
iemand van
van de
debuurt
buurt over
overaarde
aardelag.1
lag.! Ze
Ze
lafenis
1.
l. Over
Over aarde
aarde liggen:
liggen: dood
dood zijn,
zijn, raaar
rnaa,r nog
nog niet
niet begraven
begraven zijn.
zijn.
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hadden op
op 't geld niet
niet gezien:
gezien: de
de eene
eenehad
haderereen
eenzak
zakaardapaardappelen
voor over,
andere verkocht
verkocht een zak
zak graan,
graan, een
een derde
derde
pelen voor
over, de andere
besteedde de opbrengst
opbrenglOt van
van een
eenbotermarkt.
botermarkt. Geen
Geen levende
levendeziel,
ziel,
hoe arm
arm ze ook
ook was,
was, had
had heur
heurpenning
penning geweigerd:
geweigerd: ieder
iederwou
wou
zijn
de kosten,
kosten, omdat
omdat hij
hij zijn
zijn aandeel
aandeel wilde
wilde
zijn aandeel
aandeel geven
geven in de
in den
den zegen.
zegen.
't Was
dan ook
ook een
een schoon
schoongebouwtje
gebouwtjegeworden.
geworden. 't Stond
Was dan
op
drieschken1 , onder
onder de
de hooge
hoogewaaiende
waaiendepopels,
popels, omringd
omringd
op :t drieschkenl,
door
de
boerderijen
van
den
wijk,
als
het
kleinste
jongste
door
boerderijen van den wijk, als het kleinste jongste
kindje
veilig
gezeten
in
den
kring
van
de
oudere
grootere
kindje veilig gezeten in den kring van de oudere grootere
broers.
gaven rooden
rooden baksteen
baksteen was
was 't opgemetseld,
netjes
broers. Uit gaven
opgemetseld, netjes
in
de voegen,
voegen, met
met een
een spitsboogde2
spitsboogde2 venster
venster -— nog wel
wel gegein de
kleurde
rui.tenl -— aan
aan weerszijden,
weerszijden, met
aardig spits
spits leien
leien
kleurde ruitenl
met een aardig
torentje
blauwleien dak.
in het
het torentje
torentje hing
hing een
een
torentje op
op het
het blauwleien
dak. En
En in
bel met
met een
een touw
touw aan,
aan, en
enbinnen
binnen.in
·inde
dekapel
kapelstonden
stondensplintersplinternieuwe
orde, op
op 't voornaamste
nieuwe banken.
banken. Alles
Alles was
was in orde,
voornaamste na:
na: er
ontbrak
een Lieve-Vrouwebeeld.
Lieve-Vrouwebeeld. Wat
Wat daarmee
daarmee gedaan?
gedaan?
ontbrak nog een
't "'·as
gewichtige zaak,
zaak, alleszins,
alleszins, en daar
daar was
was overleg
overleg
Was een gewichtige
bij
bij noodig.
Op
avond, als
als 't alaam
pap gegeten
gegeten
Op een avond,
alaam opgeborgen
opgeborgen en
en de pap
was,
vergaderden al
Boschkantsche boeren
boeren op
op het
hetdrieschdrieschwas, vergaderden
al de Boschkantsche
ken.
zetten of strekten
strekten zich
zich in
in 't gras
popels, ontontken. Ze zetten
gras onder de popels,
staken
pijp, en
en scherpten
scherpten hun
hun verstand.
verstand. Allen
Allen waren
waren 't
staken een pijp,
er
eens dat
dat ze
ze een
eenschoon
schoonbeeld
beeldmoesten
moesten hebben,
hebben, maar
maar
er over eens
daar
eensgezindheid op.
Want de eenen
eenen meenden
meenden dat
dat
daar hield
hield de
de eensgezindheid
op. Want
-een gehouwep
schoonste was
was en
en de
deanderen
anderen hielden
hielden
gehouwen beeld
beeld het schoonste
het
met een geschilderd;
geschilderd; sommigen
sommigen schonken
schonken de
de yoorkeur
yoorkeur aan
aan
het met
een steenen
steenen beeld,
beeld; sommigen
sommigen aan
aan een houten,
houten, er
er waren
waren er
er die
die
een
beeld uit
uit Brussel
Brussel wilden
wilden en
er was
was er
er een
eendie
dieeen
eenbesten
besten
een beeld
en er
schilder
Gent kende.
kende. 't Was een
een Babelsche
Babelscheverwarring3:
verwarring 3 : zoo
zoo
schilder in Gent
veel hoofden,
hoofden, zooveel
zooveel zinnen.
zinnen.
Toen opende de oude
oude rijke
rijke neerhofboer4
neerhofboer4 die
geen woord
woord
die nog geen
gesproken
had, zijn
zijn mond
mond en
en sprak:
sprak:
gesproken had,
-— o«Mannen,
Mannen, luistert
mij. Waarom
Waarom zouden
zouden we
we ons
ons
luistert naar
naar mij.
geld
náar den
we goed
goed kunnen
kunnen gediend
gediend
geld na.ar
den vreemde
vreemde dragen,
dragen, als
als we
worden
ons eigen
eigen parochie?
parochie? Kan
Kan Bertus
Bertus ons
ons geen
geen LieveLieveworden op
op ons
iV
rouwebeeld schilderen?»
schilderen?»
Vrouwebeeld

:t

1. Dries, .drieseh,
boomen beplant. -— 2. Spitsboogd:
Spitsboogd :
.driesch, m.: pleintje met hooge boomen
met een spitsboog.
3. Babelsche
BabeIsche verwarring:
verwarring: als onder
ondefr de torenoouwèrs
torenbauwers
spitsboog. -— 3.
van
Babel. -— 4.
4. Neerhof,
Neerhof, o.
o. (Vlaanisch):
(Vlaamseh) : boerderij
bij een
kMteel
boerderij die
die bij
van Babel.
een. kasteel
'behioort.
behoort.
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13ij die
die woorden
woorden ging
ging er allen
Bij
allen een
een licht
licht op.
op.
-— «« Ge
gelijk, boer.
we aan Bertus
Bertus
Ge hebt
hebt gelijk,
boer. Hoe is 't mogelijk
mogelijk dat we
niet
eerder hebben
hebben gedacht?
gedacht? Jawel,
Jawel, Bertus
Bertus isis onze
onze man.»
man.»
met eerder
l . Elk
Daarmee
was 't geschil
klopte zijn
zijn pijp
pijp uit
uit
Daarmee was
geschil beslecht
beslechtl.
Elk klopte
op zijn
zijn holleblok,
overeind en wenschte
wenschte goeden
goeden nacht.
nacht.
holleblok, kroop
kroop overeind
En z(x)
zoo kwam
Bertus, de
de schilder,
schilder, drie
drie morgens
morgens later
later
kwam het
het dat
dat Bertus,
op c14:.
op
d~
nieuwe kapelleken
een
.n Boschkant
Boschka.ntverscheen
verscheen om
om het
het nieuwe
kapelleken van een
Lieve-Vrouw
manneken, met
met
Lierve-Vrouwtetevoorzien.
voorzien.Bertus
Bertuswas
was een
een oud
oud manneken,
lang
grijs haar
haar en
en een
een gerimpeld
gerimpeld gezicht.
gezicht. Hij
Hij ging
ging wel
wel een
een
lang grijs
beetje
gebogen, maar
versleten was
nog niet,
niet,lang
niet.
beetje gebogen,
maar versleten
was hij
hij nog
lang niet.
had al
al veertig
veertig keer
keer tetevoet
voetden
denjaarlijkschen
jaarlijksehen beeweg~
Hij
Hij had
beeweg2
naar Halle
Halle gedaan,
gedaan, en,
en, in
in de
de jeugdigheid
jeugdigheid van
van zijn
zijn hart,
hart, maakte
maakte
hij 't vaste voornemen
voornemen dat nog
nog tien
tien jaar
jaartetedoen;
doen;zijn
zijnjubilee
jubileezou
zou
jubilee. Onze-Lieve-Vrouw
Onze-Lieve-Vrouw van
HaHe zou
zou
hij
zijn gouden jubilee.
hij vieren, zijn
van Halle
hem
wel gezond
gezond latent
laten! Bertus'
Bertus' grootste
grootste vreugde
vreugde was
wasLieveLievehem wel
Vrouwen
dikwijls door
pastoors en
en
Vrouwen schilderen.
schilderen.Hij
Hij werd
werd dikwijls
door de
de pastoors
door
de boeren
boeren gevraagd
gevraagd om
om hun
hun ontverfde
ontverfde beelden
beelden op
op te
te
door de
knappen:>
en,
dat
deed
knappen3 en,
deed
Bertus dan
dan ook
ook wel
wel
Bertus
met
genoegen, maar
maar
met genoegen,
't liefst van
al schilschilvan al
derde
hij beelden
beelden op
op
derde hij
eigen hand4,
hand 4 , 't zij op
doek, 't zij
muren.
zij op muren.
Dan eerst
eerst was
was hij
hij in
in
Dan
zijn
weer 5 . Dat
Dat was
was
zijn weer5.
hem
liever dan
dan een
een
hem liever
kermis. En dan
dan moest
moest
kermis.
ge
zien hoe
hoe hij
hij er op
op
ge zien
paste om
om de
de LieveLievepaste
Vrouw zoo schoon momoVrouw
maken. MoMogelijk te maken.
gelijk
Bertus niet
niet
dellen had Bertus
dellen
Geen model
model was
was hem
hem schoon
schoon geno-eg.
genoeg. Maar in
in zijn
zijn hoofd
hoofd
noodig. Geen
er een
een beeld,
beeld,waarbij
waarbijgeen
geenondermaansche6
ondermaansche6schoonheid
schoonheid
leefde er
kon halen,
halen, en
en dat
dat teekende
teekende hij
hij na.
na. Zoover
Zoover als
als 't kan, nar
na.het kon
't:uurlijk:. Want
Want Bertus
Bertus was
was zoo
zoo verwaand7
verwaand 7 niet
niet of
of hij
hij wist
wist wel,
wel,
tuurlijk.
l3e61echten: vereffenen,
vereffenen, bijleggen.
bijleggen. —
- 2.2.Beeweg:
lleeweg:bedevaar.t.
bedevaa.r.t. —
- 3.3. Op1. Beslechten:
knappen: schoonmaken,
!Schoonmaken, herstellen.
herstellen. —
- 4.
4. Op
Op eigen
eigen haaad:
hand: nnar
naar eigen welknappen:
behagen. —
- 5.
5. In zijn weer:
weer: in
in zijn
zijn schik.
schik. —
- 6.
6. Ondermaansch:
Ondermaansch: aardsah.
aarosooh.
behagen.

- 7.
7. Verwaand
Verwaand zijn:
z.ijn: een hoogen
hoogen dunk hebben
hehben van
van zich
zich zelf.
zelf.
—
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helaas, dat hij
helaas,
hij met
met zijn
zijn verf
verf en
enpenseel
penseel zijn
zijn hemelsch
hemclsch ideaal,
ideaal 1
niet verwezenlijken
verwezenlijken kon.
genoeg dat
dat hij
hij onmachonmachkon. Het
Het speet
speet hem genoeg
tig was.
:was. Maar
Maar wie
wie was
was de
de schuld
schuld van
vanzijn
zijnonmacht?
onmacht? Bertus
Bertus
wist
ook, stellig wist
wist hij
hij dat:
dat: 't was
duivel. Die
Die helsche
helsche
wist dat ook,
was de duivel.
slang
kon Onze-Lieve-Vrouw
Onze-Lieve-Vrouw niet
haar niet
niet
slang kon
nietlijden,
lijden,zezekon
kon 't't haar
de moeder
moeder werd
werd van
vanJezus-Christus,
Jezus-Christus, en
en aldus
aldus
vergeven
vergeven dat
dat ze de
haar
venijnigen kop
kop verplette.
verplette. Daarom
Daarom sloegsloeg ze
ze Bertus
Bertus met
met
haar venijnigen
onmacht,
belette ze
zehem
hemOnze-Lieve-Vrouw
Onze-Lieve-Vrouw zoo
zoo heerheeronmacht, daarom belette
ze werkelijk
werkelijk was.
was. De menschen
menschen konnen
konnen den
den
lijk
lijk af
af te beelden als ze
duivel
eens den
den rug
rug heelemaal
heelemaal toedraaien,
toedraaien, en
enuituitduivel anders
anders wel
wel eens
goddelijken Zoon.
Zoon.
sluitend Onze-Lieve-Vrouw
Onze-Lieve-Vrouw beminnen
beminnen en
en haar goddelijken
Maar Bertus zette het den
den duivel
duivel betaald,
betaald,hij
hijwreekte
wreektezich.
zich.TelTelschilderde hij
hij den
den duivel
duivel bij
bijOnze-Lieve-Vrouw
Onze-Lieve-Vrouw bij,
bij, dan
dan
'kens
kens schilderde
eens
onder haar voeten,
voeten, dan eens
eens op
op vlucht
vlucht gaand,
gaand, dan
daneens
eens
eens onder
op
zijn knieën,
dan maakte
maakte hij
hij den
denduivel
duivelzoo
zooleelijk,
leelijk, zoo
zoo
op zijn
knieën, maar dan
monsterachtig
te slaan
slaan
monsterachtigleelijk,
leelijk,dat
dathet
hetwas
wasom
omop
opuw
uwknie~n
knien te
van 't onbedaarlijk
Aldus nam Bertus
Bertus den
den Zwarten
Zwarten Piet
Piet
onbedaarlijk lachen.
lachen. Aldus
in
maling 2, en met
met het
het plan
plan om
om dat
datvanher3
vanher3 te
te doen,
doen, begon
begon
in de maling,,
hij
zijn werk
den Boschkant.
Boschkant.
hij zijn
werk in 't nieuw
nieuw kapelleken
kapelleken op den
Hij leende
de
schragen
van
den
zager
en
een paar
paarstellingstellingleende de schragen van den zager en een
planken
van
den
metser,
en
daarmee
maakte
hij
zijn
steigea4
planken van den metser, en daarmee maakte hij zijn steiger4
werkte
zich
naar
boven
met
zijn
oude
lichaam
en
toog.
Hij
Hij werkte zich naar boven met zijn oude lichaam en toog
de schepping
schepping van
van zijn
zijn kunstgewrocht.
kunstgewrocht. Eerst
Eerst
zonder
zonder uitstel
uitstel aan de
sloeg
eerbiedig een
kruis en
en bad
badgodvruchtig
godvruchtig een
een WeesWeessloeg hij
hij eerbiedig
een kruis
Godes zegen
zegen is
is alles
alles gelegen,
gelegen, dacht
dacht Bertus.
Bertus.
Gegroet.
Gegroet. Want aan Godes
Hij
muurwand schoon
schoon effen,
effen, zette
zette hem
hem in
in de
degrondgron~
Hij streek den muurwand
5, en schilderde
verf
schilderde aandachtig
aandachtigzijn
zijnLieve-Vrouw.
Lieve-Vrouw. Langzaarii,
Langzaam,
verf5,
trek
voor trek,
trek, verscheen
verscheen er
er onder
onder zijn
zijn vlijtige
vlijtige handen
handen een
een
trek voor
bevallige
armen een
een bebebevallige vrouwegestalte,
vrouwegestalte,dragende
dragendeop
op haar
haar armen
zijn kopje
kopje vlijde6
vlijde 6 tegen
wang der
der
koorlijk
koorlijk knaapje,
knaapje, dat
dat zijn
tegen de
de wang
moeder:
Maria en haar
haar goddelijk
goddelijk Zoontje.
Zoontje. Maria
Maria kreeg
kreeg een
een
moeder: Maria
rood
onderkleed en
blauw bovenkleed
bovenkleed en
op haar
haar hoofd
hoofd
rood onderkleed
en een blauw
en op
bovendien
uitbolde7 in
in den
den wind.
wind.
bovendien een
een groenachtigen
groenachtigen doek
doek die
die uitbolde,
Want
ge kondt
kondt zien
zien aan
aan de
debeweging
beweging der
derkleeren
kleeren dat
datOnzeOnzeWant ge
neerdaalde om
om haar intrek
intrek
Lieve-Vrouw
Lieve-Vrouwzoo
zoojuist
juistuit
uitde
de lucht
lucht neerdaalde
te nemen in 't klein
kapelleken der Boschkanters.
Boschkanters. De
De boeren,
boeren,
klein kapelleken
die
voorbijkwamen van
veld, traden
traden nieuwsgierig
nieuwsgierig binnen
binnen
die voorbijkwamen
van hun
hun veld,
1.
Ideaal o.:
0.: malelbeeld.
modelbedd. —
- 2.
2. In
de mating
maling nemen:
nemen: YC)OI'
gek%louden.
h:'Hlden.
vo.r dcn
den gek
1. Ideaal
In de
Vanher: opnieuw. -— 4.
4. Steiger Hl.:
stellage.
5.
GrondYNf:
grorul-— 3.
3. Vanher:
-5.
Grondverf:
groavdm.:
k.le1ll':
eel'8te
verflaa.g.
6.
Vlijen:
neerleggen,
schikken.
_.7.
Cit],,,llen:
schikken.
7.
Uithollen:
kleur : eerste vecrflaag. — 6. Vlijen:
nll61'
(bolrond) worden.
naar buiten bol
b. (bolrond)
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en keken
keken toe.
toe. ««Hoe
Hoe schoon!
schoon! hoe
hoe schoon!
schoon!»
zeiden ze
ze tegen
tegen
» zeiden
malkaar,
dat ze
ze Bertus
Bertusstostomalkaar, maar
maar ze
ze fluisterden
fluisterden zacht,
zacht, uit
uit vrees dat
ren
Bertus zelf,
zelf, wanneer
wanneer hij
hij achterover
achterover leunde om
om
ren zouden.
zouden. Doch Bertus
~jn
werk te overschouwen,
overschouwen, vond
vond het bijlange
bijlange niet
niet schoon
schoon gegetijn werk
0,hoe
hoeveel
veelverrukkelijker
verrukkelijker was
was het
het beeld
beelddat
dathij
hij omdroeg
omdroeg
noeg. 0,
in zijn
zijn hoofd, maar
maar hij
hij kon
kon 't niet
hij kon
niet naar buiten brengen, hij
't niet vastzetten in zichtbare
zichtbare lijnen
lijnen en
en kleuren.
kleuren. ««Alweer
Alweer 't :relfde
zelfde
liedje» klaagde
weer mee
mee gemoeid,
gemoeid,
klaagde Bertus,
Bertus, ««de
de duivel
duivel isis er weer
maar
hem ...
» En
Bertusmaakte
maaktezich
zichkwaad.
kwaad ..hii
hijl dopte
dopte
maar ik
zalzal
hem...
» En
Bertus
1 en begon iets
grimmig
zijn penseel
iets tut
uit te
ieteekenen
tookenen
grimmig zijn
penseel op
op zijn
zijn palet
paleti
dat samenkromp onder de
de voeten
voetenvan
vanOnze-Lieve-Vrouw.
Onze-Lieve-Vrouw.Waar\Vaarop
dat schilderschepsel
schilderschepsel geleek,
geleek, kan
kan geen
geenmensch
menschbeschrijven.
beschrijven.
op dat
Het
geleek op
op alle
alleleelijke,
Ieelijke,afschuwelijke,
afschuwelijke, walgelijke
walgelijloo betsten
beéstén
Het geleek
tegelijk:
monsterpad, op
op een monsterspin,
monsters pin, op een
een monmontegelijk: op een monsterpad,
stervleermuis,
monsterslak, op
twintig andere
andere vieze
vieze
stervleermuis,op
op een
een monsterslak,
op twintig
had het
het eenig
eeniglichaamsdeel
lichaamsdeeloveroverdieren,
want van
dieren had
dieren, want
van al
al die dieren
genomen.
Het wangedrocht
wangedrocht was
was slijmig
slijmig bovendien
bovendien en
engerapt2
gerapt2
genomen. Het
en puistig,
puistig, hu!
hu! om
om te
te gruwen,
gruwen, en
en 't schrompelde
thoop3 va.n
van
schrompelde thoop3
stekende pijn
pijn en ontzettelijken
ontzettelijken angst onder
onder den
denteeren
teerensierlijken
!:>ierlijken
voet der
der schoone
schooneLieve-Vrouw.
Lieve-Vrouw.
Terwijl
was om
om iijn
zijn gal
gal
Terwijl de
de vertoornde
vertoornde Bertus
Bertus aldus
aldus doende
doende was
uit
te spuwen
spuwen tegen
tegen dien
dien dwarsdrijver
dwarsdrijver uit
de hel,
hel, hoorde
hoorde hij
hij
uit te
uit de
plots
zijn rug
kwaadaardig gegrinnik.
gegrinnik. Hij
Hij keek
keek om,
om,
plots achter zijn
rug een kwaadaardig
en hij verschoot
toen hij
hij den
den schouwen4
schouwen4 kerel
kerel ontwaarde
ontwaarde die
die
verschoot toen
hem stond
stond ga te
te slaan.
slaan. Hij
Hij was
was zoo
zoo lang
lang en
enzoo
zoo mager
mager als
als een
een
boonstaak,
zonderling stompe
stompe voetjes, had
had een
eenvuurvuurboonstaak, stond
stond op
op zonderling
roode
spanbroek aan
lange slodderjas5
slodderjas 5 die
die opbultte
opbultte ononroode spanbroek
aan en een lange
der aan den rug,
rug, en
en op
op zijn
zijn kop
kop droeg
droeg hij
hij een
een rond
rond spits
spits hoedje
hoedje
met een haneveer. Maar menschenl wat
wat een
een branders
branders van
van oogen
oogen
in dien kop,
kop, precies
precies kolen
kolen vier!
vier! En
Enwat
wateen
eenbreede
breedegrijnsmond,
grijnsmond,
aan de
de ooren
ooren en
en ontdekte
ontdekte twee
tweerijen
rijen groote
groote
hij spleet
tot aan
spleet open
open tot
scherpe tanden.
tanden.
« Wat zoekt
- «
zoekt ge hier,
hier, kameraad?»
kameraad?» vroeg
vroeg Bertus
Bertus eenigszins
eenigszins
beverig.
— « U!»
U!» grinnikte
want hij
hij was
was 't,
't, —
- ««ge
ge
grinniktede
de duivel,
duivel, -— want
hebt
nu alaldikwijls
dikwijls genoeg
genoegmijn
mijnportret
portretgeschilderd.»
geschilderd.»
hebt nu
.

. •

1.
Palet, o.:
0.: dun, ovaalvorurlg
er in
invoor
voor den
den duim,
1. Palet,
ovaalvormig plankje
plankje met
met een
een gat er
duira,
'Waarop
verven plaatst
plaatst en
en mengt.
mengt. -— 2.
2. Gerapt:
Gerapt: iappig,
Ia;ppig,
waarop de sohilder
schikler zijn
zijn verven
schurftig. Schurft,
Schurft, Y.
besmettelijke huidziekte.
Thoop
v. o. (rap, 0.)
o.) een
een besmettelijke
huid.ziekte. -— 3. Thoop
(Vlaamsch): te
(Vlaa.msch):
hoop, te
te zamen,
zamen, 'ineen.
- 4.
4. Schouw: Iliohuw,
te hoop,
ineen. —
sichuw, woost.
woest. -—
5.
~IQdt1erjas:loshangende,
joeha.ngende, te wijde
wijde jas.
jas.
6. lodderjas:
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Dit zeggende,
zeggende, schoot
schoot hij
hij vooruit
vooruit en,
en, met
meteen
eengeweldigen.
geweldigenruk,
ruk,
trok
hij een schraag
schraag van
van onder
onder de
desteigerplanken
steigerplaNkenwaarop
waaropBerBertrok hij
tus
zat. De
De planten
planten vielen
vielen ten
ten gronde
gronde en
enBertus
Bertuskantelde...
kantelde...
tus zat.
« Maria,
-- «
help!»
Maria, help!»
Bertus
met de
deplanken,
planken, want
wantnog
nogterwijl
terwijl114
hij
Bertus ·viel
Niel niet
niet mee met
om
hulp gilde,
gilde, greep
greep hem
hem een
een sterke
sterke hand
hand zachtjes
zachtjes bij
bij den
den
om hulp
arm
liet hem
hem behoedzaam
behoedzaam neerzakken
neerzakken op
vloeT van
van de
de
arm en liet
op den vloer
kapel. Hij keek
hij zag
zag nog
nog met
met een
eenwip,
wip, hoe
hoeOnzeOnzekeek omhoog en hij
Lieve-Vrouw
lei. AchAchLieve-Vrouw haar
haar eenen
eenen arm
arm terug
terug onder haar kindje lei.
ter zich hoorde hij
hij een
een ijselijken
ijselijken kreet
kreet en
en het
het dichtsmakken
dichtsmakkenvan
van
de kapeldeur...
kapeldeur ...
- «0
« 0 beste
Lieve-Vrouw, bedankt,
bedankt, bedankt!»
bedankt!» riep
riep Bertus
Bertus
beste Lieve-Vrouw,
op
zijn knieën
al leefde
leefde ik
ik nog
nog honderd
honderd jaar,
jaar, ik
ik ga
ga
op zijn
knieën vallend,
vallend, ««al
nog honderd
honderd keer naar
naar Halle
Halle beevaren.»
beevaren.»
En
zoo kregen
kregen de
deBoschkanters
Boschkanters hun
hun schoone
schooneLieve-Vrouw
Lieve-Vrouw
En zoo
den leelijken
leelijken duivel.
duivel.
met
met den
J.J. De
De Cock.'
Cock. 1
Uit.
Ult. a«Bloomenltoedjl's"
Bloemenhoedjes », « «GUdrull
Gudrun »,», Bru.-sl'l.
u-scl.

S5.
85.

iiBEL
DOOD (;EVOND.~X.
ABEL DOOD
GEVONDEN.

Het
wachten werkte pijnlijk
pijnlijk op
de ziel
ziel der
dervrouw;
vrouw;
I-let wachten
op de
ze sprak:
sprak: « Kom,
willen wij
wij gaan zien
zien naar
naar hen,
hen,
Kom, willen
naar
naar Cain?»
Caïn?» Adam
Adam knikte.
knikte.
naar Abel en naar
Door 't duister
Adam, Eva heen
heen
duister~gingen
gingen Adam,
Ol)
zoek. Vol sterren
sterren hing de
de breede
breede lucht;
lucht;
op zoek.
het
rood was
was weg,
w~l:. en
en lange
lange watten
wattenwolken
wolken
het rood
met
zilvren zoom
bedekten, lijk een laken,
laken,
met zilvren
zoom bedekten,
de maan,
maan, die rustig
rustig lag, in
in 't stille bed.
bed.
Maar
zagen geene
geene lucht,
lucht,
Maar Mam,
Adam, Eva zagen
geen sterren,
sterren, stapten
stapten zwijgend
zwijgend in
in den
denmaanschijn:
maanschijn:
in hunne
hunne ziel
ziel was
was 't nacht,
woelend stormden
stormden
nacht, en woelend
gedachten
hun brein... De
Devader
vader..
gedachten in hun
bijzonder
voelde
vrees,
en
Eva
zucht
bijzonder voelde vrees, Eva zucht
om hare
hare beide
beide jongens
jongens aan
aan haar
haar borst
borst
te drukken,
om
uit
Abels
mond
dit
drukken, om uit
mond dit ««moeder»
moeder»
te hooren,
hooren, 't zoetste
woord.
Lijk marmerbeelden,
marmerbeelden,
zoetste woord. Lijk
1. Levenaschets
.LeveIl85chets op blz.
blz. 111.
111.
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zoo
spraakloos gingen
beiden in den
den schijn
schijn
zoo spraakloos
gingen beiden
der
maan, en slepend volgde, spokend,
spokend, groot,
groot,
der maan,
hun
lange schaduw,
sch'aduw, in
het stille
stille zilver
zilver
hun lange
in het
raaf in
in blanke
blanke luchten,
luchten,
van 't landschap,
landschap, lijk
lijk een raaf
en verder
verder gingen zij,
zij, met
met angstig
angstig hart,
hart,
en liefdedrift.
liefdedrift. —
bewogen
vrees en
bewogen door hun vrees
De morgen
morgen daagde reeds
reeds heel
heel wijd
wijd in
in 't Oosten
hunon.rust.
onrust.
en groeide rood
rood en
envlammend
vlammendlijk
lijkhun
Te midden
midden eene doodsche
doodsche vlakt',
vlakt', waar
waar slechts
slechts
wat
mos op steile
steile rotsen
rotsen schroeide,
schroeide, lag,
lag,
wat mos
roode wolken,
wolken,
in 't dagend zonlicht,
zonlicht, onder roode
lijk; en de
de ouders
ouders
het lijk
lijk van Abel,
Abel, 't eerste
eerste lijk;
118.
zoeken waren
waren daar
daar geraakt,
geraakt,
na 't lange zoeken
en huivrend
huivrend woog op hen
hen 't vermoeid zijn
zijn van
van
zoeken;
den slapeloozen nacht
nacht en 't
't zoeken;
hun
stonden'.hol,
hol, in roode
roode kringen.
kringen.
hun oogen stonden
Ze
keken rond,
juichte: «
Er ligt
ligt
Ze keken
rond, en
en Eva juichte:
«Er
dààr; 't moet Abel
Abel zijn.
zijn.
een mensch
mensch te slapen
slapen dààr;
Ja,
hij is
het, we
we zullen
zullen hem
hem een
een kus
kus
Ja, hij
is het,
hem niet
niet wekken.
wekken.
op
zijne wangen
wangen geven,
geven, hem
op zijne
Hij
... en
en Caïn?»
Caïn?» De
Deouders
ouders kwamen
kwamen
Hij ligt alleen
alleen...
en knielden
knielden neer bij
bij Abel;'op
Abel;.'op den
den mond
mond
en Eva
Evakuste
kustezijnen
zijnen mond:
mond:
was
was bloed, en
«
koudl» zei
zei zij,
zij, «« en bloed...
bloed ... neen
... neen
zonl,icht
neen..... 't is zonlicht
neen...
« Hoe koudl»
dat zijne
zijne lippen
hoeroerloos;
roerloos;
lippen kleurt;
kleurt; hoe bleek, hoe
mij
zeg,
Adam, zeg
me, wat
wat dit
dit is,
is, zeg mij
zeg, Adam,
zeg me,
wat
rood, wat
wat is
is die
die bleekheid
bleekheid en
en
wat IS
is dit rood,
dit
onbeweeglijk liggen?» —
- Adam
zuchtte,
Adam zuchtte,
dit onbeweeglijk
keek
naar zijn
zag haar
haar in de
de oogen
oogen
keek naar
zijn Eva
Eva op,
op, zag
en sprakeloos,
sprakeloos,
vol wilde
wilde wanhoop,
wanhoop, lang en
en zuchtte
zuchtte 't enkel
woord, een
een donder:
donder:« «Dood
Doodl»
enkel woord,
I»
viel
dan op Abel
Abel neer
neer en
en weende
weende pijnlijk;
viel dan
,Nijl Eva
zon zag
zag in
in de
de verte,
verte,
naar de
de zon
Eva. naar
dan
wilde woorden
woorden sprak,
sprak,
dan weer naar Abel, wilde
trok
losgeslingerd haar
haar
trok aan haar
haar lang en losgeslingerd
of krauwde
krauwde in 't aangezicht totdat
het bloedde,
bloedde,
totdat het
naar 't bloed aan
hare vingers,
vingers,
zot-lachend
aan hare
zot-lachend keek naar
en lachte,
lachte, en grijnsde,
grijnsde. en huilde
huilde en
en viel.
viel.
Lodewijk Dosfe'"
Dosfei.
J. Latino°,
Uit c Bloemlezillg
yt'n;Chellcll Gedichtenbundels
G-edichtenbundel<s»,», J.
LaDlMJlO,.
vroq;er vert.cheilen
Bloemlezing uit Yl'O<'ger

TbieU.
Thielt.
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LODEWI]K
LODEWIJK DOSFEL
(Godfried
(Godfried Hermans)
H ermans)
Dendermonde
'882- 925. AdvoAdvaDendermonde 1882-1925.
kaat.
Schrijver van
van «« Gedichten»,
kaat. Schrijver
««] Joas
oas»,», (Kerstspel),
et Licht»,
Licht»,
Het
(Kerstspel), «« H
««Passiespel»
een groot
groot aantal
aantal
en een
Passiespel » en
werken
werken over
over Vlaamsche
Vlaamsche beweging.
Hij
was mederedacteur
mederedacteur van
een
Hij was
van een
paar
dozijn tijdschriften.
tijdschriften. Dosfel
Dosfel
paar dozijn
was
was katholiek
katholiek in
in en
en boven alles.

86. SCHAEPMAN
SCHAEPltlAN BIJ DE ZOUAVEN.
Inleiding. Toen de
!'au8elijke Staten
Staten door
door de
de Piëmonteezen
Piëmontoozen en
en de
de vrijvrijde Pauselijke
buiters
van Garibaldi
Garibaldi bedreigd
bedreigd werden,
welfden, kwamen
kwamen jongelingen
jongelingen uit
uit ,alle
,alle landen
landen
buiters van
dienst
nemen in
in het
hetPauselijk
Pauselijk lager.
leger. Zij
Zijvormden
vormden het
hetdappere
dapperekoalas
korps der
der
dienst nemen
Pau:<eIijke
Zoua.ven. —
- Prietster
PriCtiter Schaepman
Scha.epman (1844-1903)
(1844-1903) een
een beroemd
beroe.md HolHolPauselijke Zouaven.
landsoh dichter,
staatsman, studeerde
dien tijdie
tijde teteRome
Home
landsoh
dichter, redenaar
redenaar en
en staatsman,
studeerde te
te dien
en
kwam al
al eens
eensbijbijde de
Nederla.ndschezouaven
zouaven den
denboog
boogontspannen.
ontspa.n.nen.
en kwam
Nederlandsche
streed heel
zjjn leven
leven voor
voor Paus
Paus en
en Kerk.
Kerk.
Sohaepman streed
heel zijn

vertoon liet Schaepman
Schaepman zich
zich daar
daar niets gelegen 'iggenl.
liggen 1 .
Aan vertoon
Hij was jong
jong len
Ien gezellig met
met de
de jonge
jongegezelligaards.
gezelligaards.Hij
HijplaagplaagHij
de en
en liet
liet zich
zich plagen.
plagen. Nog
Nogleven
levenzouaven
zouaven in
inVlaanderen
Vlaanderen en
enin
in
{le
Nederland, die
onder hun
hun beste
beste herinneringen
herinneringen bewaren
bewaren de
de
Nederland,
die onder
uren doorgebracht
doorgebracht in gezelschap van
van dezen
dezen zouaaf
zouaaf met
met
prettige uren
pen. Een der
der Hollanders
Hollanders heeft
heeft nog
nog een
eengebedenboek,
gebedenboek, dat
dathij
hij
de pen.
dièhter Schaepman
kreeg, met
met de
deopdracht:
opdracht:
van diChter
Schaepman ten
ten geschenke kreeg,
K«Vriend,
Vriend, blijf
blijf steeds
steeds deugdzaaml»
deugdzaaml»
't't Is dezelfde
dezelfde die
die Schaepman
Schaepmanweleens
weleenswou
woudoen
doenwatertanden,
watertanden,
omdat hij,
hij, leek,
het te
te Rome
Rome zooveel
zooveel gezelliger
gezelliger had
had clan
dail de
de
omdat
leek, het
in soutane2.
soutane 2 • De zouaaf
zouaaf mocht
mocht immers
immers naar
naar alle
alle feesten,
feesten,
dichter in
opera3 en theater;
theater; en
en nu
nu weer
weernaar
naarden
dencircus,
circus,wa.ar
waarmormornaar opera3
genavond. een
prachtzitting zou
hebben met
met een
een puik
puik
genavond.
een prachtzitting
zou plaats
plaats hebben
1.
1. Zich
ZicJ~ nalt
:111.1l iets
i"t~ laten
laten gelegen
gelegen liggen:
liggen: er
er belang
belang in
in stellen,
stellen, zich
zichereroun
().lI1
bekl:lllmeren. —
- 2.
2. Soutane:
Soutane: priesterkleed,
priesterkleed, toog.
toog. —
- 3.
3. Opera
Ope<ra. v.:
v.: gebouw
gebouw waar
waar
bekcnimeren.
opent's
~r:,'s (muzi
(muzikale
t.oonecl~pelen)
opgevoerd worden.
worden .
kale too
neelqpelen) opgevoerd
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Romeinsch publiek.
publiek. Zie
Zie maar,
maar, wat
wat een program:
program: wondertoerèn
wondertoern
met paarden
en buffels,
met
paarden en
buffels, mirakelen
mirakelen van
van gymnasten
lucht
gymnasten in
in de lucht
en fijne
en
fijne Italiaansche muziek;
gloeiend feest...
feest ... OnOnmuziek;enfin,
enfin, een
een gloeiend
denvij1 mag onze
dichter op zijn
zijn kamer
kamer studeeren
...
derwijl
onze dichter
studeeren...
-— «Wanneer
« Wanneer is dat·
onze dichter,
dichter, nog eens
eens
dat •feest?»
feest?» vroeg
vroeg onze
leukjes. - «« Morgenavond.»
- En Schaepman 's anderdaags
Morgenavond. » —
a-nderdaags
wist zijn uur
kiezen om in
in Pater
Pater Wilde's
Wilde's bibliotheek
bibliotheek binnen
binnen
uur te
te kiezen
te sluipen...
Daar lag een
te
sluipen... Daar
een berg
berg kleeren
waarmee
kleeren:: de
de costumes waarmee
de jongens
politiekll uit
de
jongens in politiek
het vaderland
vaderland waren
waren aangekomen.
aangekomen.
uit het
Even
ruimste en het langste,
langste, dat
dat hij
hij vinden
vinden kon
kon aangepast:
Even het ruimste
maar van
passen geen
geen kwestie!
kwestie IBroekspijpen
Broekspijpen en
en vestmouwen
van passen
veel te kort
Maar het
nog naar
naar een
een hoed
hoed uitgezien.
kort!I Maar
het moest.
moest. Nu nog
De grootste van alle was
was mij
mij nog
nog een
een hoedje op zoo'n
zoo'n kop!...
kopl...
't Was circus-tijd, en Schaepman kuierde
straat-op. In 't
kuierde straat-op.
Imam hij
gedrang kwam
hij binnen,
binnen, toen de
meesten hun
hun zitting
zitting al
al gede meesten
gekozen hadden.
Van
beneden
uit
eens
rondgezien
naar
de
hadden. Van beneden uit eens rondgezien naar de
plaats, waar de heeren van
plaats,
gister
mochten
weren.
Waarachtig
van
mochten wewn.
ginder hoog zat
met zijn
zijn vriend!...
... ,» zei
zei
zat W... met
vriend!... «« Zie
Zie eens, N
N...,»
3
2
~r
... , «
« wat spektakel
daar!
Een
clown
misschien,
die
even
onW...,
spektakel2 daar!
clown3 misschien,
even onder 't publiek
komt kijken.
kijken. Maar 't is me
me warempel
warempel of ik
publiek eens komt
dat gezicht nog meer
meer .heb
gezien I»» —
- Maar
clown Imam
kwam
.heb gezien!
Maar de clown
vrienden af.
af. ««Bonsoir,
Bonsoir, kameraden!
kameraden! Maak
Maak eens even
recht op de vrienden
efven
plaats
mij!»
plaats voor
voor mij
I» —
- 't \Vas
Was de beiden
beiden of
of ze
ze van
van de
de hoogste
hoogste
estrade4
estrade4 in den diepsten
diepsten kelder
kelder zonken.
zonken. « Zoo'n gezelschap
gezelschap den
heelen avond,
onder de
de oogen van
van de
de fijnste
fijnste Romeinsche
avond, en
en onder
juffers nog wel!...
wel!. .. »»
juffers
Zoo
nu deze
deze puikavond
puikavond verknoeid.
verknoeid. Want
\Vant de dolle
dolle
Zoo werd
werd nu
kluchtigaard eischte
eischte van wege zijn
zijn slachtoffers
slachtoffers van
van heden
heden elI
kluchtigaard
eu
beulen van gister den
den vreeselijksten
vreeseIijksten ernst,
ernst, en verstond
verstond in
in zijn
zijn
hijzijn
IJijzijn geen pretpartij met
met de juffers,
juffers, die
die 't zaten
zaten uit te proesten
om 't gezelschap, dat zich bij de piekfijne
piekfijne zwaafjes zoo broederlijk had
had vervoegd...
vervoegd ... En,
En, toen
toen W...
W ...nu
nutoekeek
toekeekvan
vandichterbij,
dichterbij,
dan zag
zag hij
hij op
op dien
dien bedonderd-genialen5
bedonderd-genialen 5 Twentschen6
Twentschen 6 bullebuUedan
kop...
kop ... zijn
zijn eigen hoedje
hoedje prijken.
prijken.
Jui. Persyn.
Persyn..
Dr. Jul.
Dr.
t; it (Dr
c DJ"Schaepmati,
Schaepmall, I».
I », Het
HelCentrum,
Centrum, Utrecht.
ütrecht.
Uit

1. In politiek:
politiek: in
inburgerkleeding.
burgerkleeding. —
- 2.2.Spektakel
Spektakel 0.:
().: vertooudng,
ver toollÏ ng, iets
wat
1.
iets wat
opzien baart.
baart. Hier
Hier wordt
wordt Schaepman
::ichaepman bedoeld.
bedoeld. —
- 3.
3. Clown
Clown m.:
m.:hansworst,
hansworst,
opzien
grappenmaker in
circus. —
- 4.
4. Estrade:
Estrade: verhoogde
verhoogde plaats.
plaats. —
- 5.5.Geniaal
Geniaal
grappenmaker
in een
een circus.
(g: g):
g): van
van eon
een
(g:

gen.ü:, genie
genie
genie-,

(uits:pr. zjenie)
zjenie)
(uitspr.

0.:

0.:

buitengewoon bebebuitengewoon.

gaafde persoon.
per&OOD. -— 6.
6. Twente
Twente: Oostelijk
Oostelijk deel
deel van
vanOverijsel.
Overijse!.Schaiopman
Schaèpman
gaafde
:

1IVaB een
eenTwentenaar.
Twentenaar.
was
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]ULIUS
JULIUS PERSYN
Wachtebeke
(O .. VI.) 1878.
1878. BroeBroeWachtebeke (0.-V1.)
chem. Leeraar aan verscheidene
hoogere
onderwijsgestichten. Onze
Onze
hoogere onderwijsgestichten.
.•beste
beste en
geleerdste beoordeelaar
en geleerdste
van
letterkundige voortbrengselen.
van letterkundige
«« Kritisch
Kleingoed »,
« Kiezen,
Kritisch Kleingoed
», «Kiezen,
Dr SchaepSmaken,
Schrijven », «
Smaken, Schrijven»,
«Dr
man».
man ».

87.

MAAR
DAG ..•
MAAR TOEN
TOEN DE
DE DAG...

Maar toen
dag vervloeid
vervloeid was
was en
en vergaan,
vergaan,
toen de
de dag
Zweeg plots
plots de daver
daver van
van 't kanon;
Zweeg
Daar
Daar viel
viel.een
een weifle klaarte .van
van de maan,
maan,
Die hoog
hoog haar
haar lichte
lichte vaart
vaart begon.
begon.
ongeroerd van
van wind
wind
Het vijvervlak lag ongeroerd
uit de
de lage
lage scheemring stak
En uit
grimmige gebint
gebint
De doode hoeve 't grimmige
Omhoog van haar
haar· verminkte
verminkte dak.
dak.
Omhoog
mannen leunden
leunden tegen
tegen de
de aarden
aarden wal
wal
De mannen
luisterden; in
in loome wacht,
En luisterden;
loerden toen
toen bij wijle
wijle een korte
korte knal
knal
En loerden
rust verbrak van
van de'
de' ijlen nacht.
De rust
Daar riep
riep ontsteld,
ontsteld, in
in 't riet
riet van
van moer'ge sloot
reiger die
die zijn
zijn droom
droom begon,
begon,
Een reiger
En uit
uit den
den hellen
hellen dom
dom des
des hemels
hemels schoot
ster aChter
achter den horizon.
horizon.
Een ster
Er dreef
dreef een
een geur
geur van
van vlieren
vlieren door
door den
dentuin
tuin
En
in
de
schaduw,
koel
van
dauw,
En in de schaduw, koel van dauw,
Viel dons
dons van
van bloesem
bloesem uit
uit een
eenroze
rozekruin
kruin
Van meidoorn
meidoorn die
die niet
niet sterven
sterven wou.
wou.
220~
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Toen rees
rees opeens
opeens uit
uit de
deverschanste
verschanste gracht,
gracht,
Hoog over
over dood,
dood, zorg
zorg en
enverdriet,
verdriet,
Lijk
ruischt in
in lentenacht,
lenteltacht,
Lijk een
een fontein
fontein die ruischt
De
schoone weemoed
weemoed van
van een
een lied.
lied.
De schoone
Aug.
Van Cauwelaert.
Cauwelaert.
Aug. Van
L"lt
van Droom en
Da.~d.,
.Bussum.
U it «Liederen
41 Liederen van
en Daad
*, Van Dishoeek,
Dishoeck, ,Bussum.

AUGUST VAN
VAN CAUWELAERT.
CAUWELAERT. O.
O. L.
L.Vr.
Vr.Lombeek
Lombeek(Bra(Brabant)
1885. Rechter
Rechtbank van
van eersten
eersten Aanleg
Aanleg te
te
bant) 1885.
Rechter in
in de Rechtbank
Antwerpen.
oorlog zwaar
zwaar gewond.
gewond. Zijn
Zijn ooroorAntwerpen. Werd
Werd tijdens
tijdens den
den oorlog
logsgedichten
Daad» worden
worden algealgelogsgedichten « Liederen
Liederenvan
van Droom
Droom en Daad»
meen
geprezen.
meen geprezen.
88.
BLOEIENDE LINDE.
LINDE.
SS. BLOEIENDE

Wat
zijn de lindeboomen
lindeboomen goed,
goed,
Wat zijn
Met
wollig-zachte blAren,
blaren,
Met wollig-zachte
En blonde
blonde blomkes op
op hun
hun hoed:
hoed:
Ik
zie ze
ze toch
toch zoo
zoogaren1
garen I
Ik zie
De
jongens klautren
klautren naar
naar hun
hun top,
top,
De jongens
Met
moeders blauwe
blauwe schorte;
schorte;
Met moeders
Ze
plukken bloem en
en lindeknop
lindeknop
Ze plukken
Langsheen
detakken-sporten.
takken-sporten.
Langsheen de
En waar
waar ze vast
vast en
en veilig
veilig staan
staan
In kloostersche
kloostersche waranden,
waranden,
De goede
goede boomen
boomen schudden
schudden gaan
gaan
Hun bloemen
bloemen in den
den zandel
zande I
Ze
wirr'len op
een vlerkje
vlerkje fijn
fijn
Ze wirr'len
op een
neder:
Al tolledraaiend
tolledraaiend neder:
Pas
op I 't is zoete
zoete medicijn,
medicijn,
Pas op!
En wees
weesgeen
geenbloemvertreder
bloemvertrederl
1

o01I

kon
als de
de linde
lin~e goed,
goed,
kon ik
ik als
Mijn
blommen strooien,
strooien,
Mijn land vol blomme.n
En Vlaandren,
Vlaandren, door mijn
mijn zangen
zangen zoet,
zoet,
Vertroosten
en vermooien1
vermooien I
Vertroosten en
Zr.
Maria Jozefa.1
Jozefa. 1
Zr. Maria
Uit cg Sf'izoenenzang
'.
Seizoenenzang *.
1. Levensschets
LevensEchets op blz. 111-r).
~I).
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BLOEIENDE KASTANJE.
KASTANJE.
89. BLOEIENDE

N u is
is de
deboom
boomeen
eenkandelaar
kandelaar
Nu
Met' kaarsen, sneeuwen-wit,
sneeuwen-wit,
Met'
branden vs56r
vóór een
een Godsaltaar,
Godsaltaar,
Als branden
Waar stil
stil de
de Godslamp
Godslamp bidt.
bidt.
Waar
sterk en
en onbewogen
onbewogen staan
staan
Zoo sterk
Zoo
De blanke
blanke kaarsenboomen,
De
Die, alle
alle witte
witte lichten
lichten aan,
aan,
Die,
zonnedroomen droomen.
droomen.
Hun zonnedroomen
voor de
de kleine,
kleine, simple
simyle kerk,
En voor
Stil-aan de boomen branden,
Stil-aan
vrome priesteren
Een rij van vrome
kaarsen in de
de handen.
handen.
Met kaarsen
Met
vVanneer
zilvren manenacht
Wanneer in zilvren
De kaarsen
kaarsen lichtend
lichtend staan,
staan,
De
een goede
goede Heilige
Heilige
of een
Is 't of
Een wonder
wonder had
had gedaan.
gedaan.
Een
Tony
De Ridder.
Ridder.
Tony De
De stille
stille Dagen
Dagen ».
Uit 4cc De

90.

FIETSEN.

huurde een
een fiets.
fiets. Geen
Geen geschikter
geschikter plaats
plaats om
om te
te fietsen
fietsen
Peter huurde
dan juist
juist zoo'n kleine Engelsche
tuin, met
kronkelpaden waar
waar
met kronkelpaden
Engelsche ,tuin,
overheen hangen
hangen en
en booniwortels
boomwortels doorsteken -— vooral
takken overheen
niet kunt.
kunt. Peter
Peter kon
kon het,
het, ik
ik niet.
niet. Maar
Maar Peter
Peter zou
zou
als
nog niet
als ge 't nog
't me leeren. Eerst
deed hij
hij 't me
voor. Hij
Hij beschreed de
me voor.
Eerst deed
fiets
bij de
de koepeldeur en
bolde de
de helling
helling af.
af.
en bolde
fiets bij
uiterst gemakkelijk.
gemakkelijk. 't Is alleen
alleen maar gaan
gaan
- «Zoo
« Zoo ziel
is uiterst
zie 't is
zitten,
».
sturen ».
zitten, trappen, sturen
't Leek
uiterst makkelijk,
makkelijk, zooals Peter
het deed.
deed.
Peter het
Leek inderdaad uiterst
met zwier
zwier en
en bevalligheid,
bevalligheid, fiksch en rechtop, peddeldel
Hij
Hij zat met
of hij
hij water trapte:?,
Hij zwenkte
sekuur33 als een zeeman. Hij
trapte2, stuurde sekuur
bochten, bukte onder.
over de
de wortels,
wortels,
bij
onder. de
de takken,
takken, hupte over
bij de bochten,
remde, sprong af, sprong
sprong weer
weer
hij hanteerde 't vrijwiel, belde,
belde, remde,
spelletje. Na hem,
hem, ik:
ik: hij
hij zou
zou me
me «karren».'"
op -— 't was
« karren».4
was een
een spelletje.
1. ''eddelen
l'eddelen:: trappen
pedalen van
van een fiets.
fiets. -— 2.
2. Water trappen:
trappenop
op de
de pedalen
zich
rechtop in water
water in
in evenwicht
evenwicht houden
houden zonder
zonder den
den bodem
rak<en.
aan. te
te mime.
bodera aan
zich rechtop
-— 3.
3. Sekuur:
Sekuur: zeker,
zeker, nauwgezet. -— 4.
4. Karren:
Karren: fietsen.
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Ik klauterde
klauterde in 't zadel,
Ik bespaar
bespaar u de
de
zadel, hop,
hop, daar
daar ging
ging ik...
ik... Ik
beschrijving
De avonturen
avonturen zijn
zijn te
te talrijk,
talrijk, te
te
beschrijving van mijn
mijn fietsschool.
fietsschool. De
verscheiden,
dat ik
ik hoogstens
hoogstens honhonverscheiden, te
te ingewikkeld.
ingewikkeld. Koos
Koos zegt
zegt dat
derd
keer gevallen
gevallen ben.
ben. Ik
Ik ben
beninderdaad
inderdaad tegen
tegen alle
alleboomen
boomen
derd keer
gereden,
alle struiken
struiken getuimeld,
getuimeld, in
in alle
allebloembedden
bloembedden gegegereden, in
in alle
smakt,
mijn schenen gevild,
gevild, mijn
mijn gezicht
gezichtgeschramd,
geschramd,mijn
mijn
smakt, heb mijn
handen vol blaren gekneld. Maar
Maar de
de aanhouder
aanhouder wint:
wint: ik
ik kan
kanhet
het
ik
als Peter,
Peter,ikikrij
rijfiguren
figurenininden
dentuin.
tuin.Heerlijk
HeerlijkII
zoo goed als
ilc kan 't zoo
De tuin
tuin krijgt
krijgt een heel
heel ander
ander uitzicht
uitzicht als
als ge
gehem
hemdoorfietst,
doorfietst,hij
hij
biedt
nieuwe panorama's1
panorama's! en
en perspectieven2...
perspectieven2 ,..
biedt nieuwe
Maar
kunt toch
toch niet
niet den
den godganschen
godganschen dag
dag in
in een
eentuin
tuin
Maar ge
ge kunt
fietsen.
Ge wilt
wilt een
een ruimer
ruimer veld
veld voor
vooruw
uwkrachten
krachtenen
enbekwaambekwaamfietsen. Ge
heden.
wijde wereld
wereld lokt
lokt met
met haar
haar grenzelooze
grenzelooze diepten
diepten en
en
heden. De wijde
verten,
haar zonneschijn
zonneschijn en
hemelblauw, haar
haar mooie,
mooie, effen,
effen,
verten, haar
en hemelblauw,
rechte
boombeboorde, Hollandsche
straatwegen. Wat hebben
hebben
rechte boombeboorde,
Hollandsche straatwegen.
we gedaan? We hebben
hebben een
een tweede
tweede fiets
fietsgehuurd
gehuurden
ennu
nurijden
rijden
Kampen, Peter en
en ik.
ik. Vaarwel
Vaarwel tuin
tuin I
we naar Kampen,
Wat
morgen in den
den tuin
tuin zullen
zullen doen,
doen, weet
weet ik
ik nog
nogniet.
niet.
Wat we morgen
Zoohaast
weet, en
en 't interesseert
schrijf ik het.
het.
Zoohaast ik
ik het
het weet,
interesseert u,
u, schrijf

J.J. De
De Cock.4
Cock:'
Uit c41 Uit de Heistesch
Ver i tas, Antwerpen,
II. » Veritas,
Antwerpen.
Re,istesch 11.»

91.
EEN TROSItEN.
TKOSKEN.
91. EEN

Geef
mij een trosken levend
goud,
Geef mij
levend goud,
Geronnen
geregen,
Geronnen en geregen,
Van
groene takken neergedauwd,
Van groene
Een trosken
trosken gouden
regen!
gouden regen!
Van
boven: fladderend
geb'oemt,
fladdcrend geb.oemt,
Van boven:
gouden
helm
en
koontjes;
Met
Met gouden helm en
Van
onder: knopjes
knopjes dichtgeboemd,
Van onder:
Vergulde suikerboontjes.
suikerboontjes.
de lentelucht
Ze
wiegen in
in de
Ze wiegen
Als
gulden wierookvaten;
Als gulden
1. Panorama
vele kanten.
kantel!. 2.
2. Perspectief 0.:
o. :
naar vele
o.: vergezicht naar
Panorama, 0,:
gezà.cht.
Levensschets op
blz. 111.
op blz.
gezicht. ~ 3.
3. Levensschets

,'erver-

-
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Of
stil... gelijk
gelijk een
eenvlindervlucht
vlindervlucht
Of stil...
Genipt
honigraten ...
Genipt op honigraten...
Geef
mij een troske,n1
trosk(!1l1 Heel
kruin
Geef mij
Heel de kruin
Druipt bloemen
bloemen in
in de
Druipt
de zonnel
zonnel
Toe,
gun mij
mij uit
uit uw
uwtoovertuin
toovertuin
Toe, gun
Een handvol
handvol lentewonnel
lentewonnel
Ik draag
mijn Lente
Lente mee
mee
draag ook
ook uit mijn
Een trosken
trosken gouden regen:
regen:
««Herinnering»
Herinnering» voor
komend wee
wee
voor komend
En «Hoop
« Hoop op
op Zomerzegenl»
Zomerzegen I »
Zr.
Maria Jozefa.1
Jozefa. 1
Zr. Maria
Uit
Seizoenenz3ng ».
Uit gcSeizoenenzang

92.

PHILIPS VAN
VAN ARTEVELDE.
ARTEVELDE.
(UIT
HET DERDE
DERDE BEDRIJF.)
BEDRIJF.)
(UIT HET

Het
tooneel verbeeldt
verbeeldt straat
straat en
en plein
pJ.eJn vóór
vóórSt-Baafskerk
St-Baafskerk te
te Gent.
Gent. De
Het tooneel
t.erugkeerende RuwaaA,
Artevelde, die naair
naar Doornijk
Doornijk gegaan
gegaan
-terugkeerende
Ruwaaat,PhiJips
Philips Van
Van Artevelde,
:Is, om
om Gent
Gent met
metden
denGraaf
Graaftete
verzoenen, wordt
wordt door
door 't volk
verwacht.
is,
verzoenen,
volk verwacht.
-Cathelijne
in St-Baalskerk.
St-Ba,uskerk. Zijn
Zijn vrouw
vrouw Yolanda
Yolande is hem
hem
-Cathelijne zijne
zijne moeder,
moeder, isis in
gegaan.
tegemoet gegaan.
Plilip.', door
door kapiteins
kapite:ns en
en mag-istraat
ma.gistraat (overheid)
(overheid) der
der stad
stadvoorafgegaan,
voorafgegaan,
PLilip,4,
zijne zijde,
zijde, treedt
treedt met
met gebogen
gebogen hoofd,
hoofd, langzaam
langzaam;; al
al
met Yolande aan zijne
toeschouwend volk zwijgt
zwijgtbevreemd.
bevreemd.
het toeschouwend

YOENS (t(to0 tt de vrouwen):
v rou wen) :
YOENS
Gij hoort ze
ze wel,
wel, die
die stilt&
stilte I
een die
die schreeuwt.
schreeuwt. Gij
Niet een
heeft gelijk
gelijk nu?
nu? Brengt
Brengt hij
hij vrede
vrede mee?
Wie heeft

FRANS2:
Gods naam,
naam, brom
brom niet
niet voort,
voort, men
men merkt
merkt het
het op.
op.
In Gods
YOENS:
wien zou
zou 'k zwijgen?
Voor wien

FRANS (legt
(1 egt hem
he m de
de hand
hand voor
vo or den
d en mond
mond):
FRANS
:
Zoo I voor
voor mij1
mij I
Zool
Leveru;Schets op blz.
blz. 126.
126. 1. Levensschets

—

208

Arnold Yoens
Yoens en Frans Ackerman.
Ackerma.n.
2. Arnold

YOLANDE:
Philips,
is aan
aan 't bidden
in St-Baafskerk.
St-Baafskerk.
Uw moeder
Uw
moeder is
bidden in
PHILIPS:
Hier?
Moeder? 'k Moet
groeten in
in 't voorbijgaan.
Hier? IVIoeder?
Mo€1/4-,t haar groeten
Volk,
in deze
deze kerk.
kerk. Ga
Ga voort;
voort;
Volk, moeder
moeder is
is in
Ter Vrijdagmarkt
Vrijdagmarkt daar geef
geef ik
ik uubescheid.
bescheid.
(stijgt
(s
t ij g t de
tra p pen op
0 pen
boven gekoinen,
gek 0 111 en, ziet
zie t
de trappen
en boven
hhij
ij aalI 't vol
kst
i 1sta a n in
intteleurgestelde
e 1e u r ges tel den
ieu ws volk
stilstaan
nieuwsggierigheid;
i e ri g hei d; hij
h ij stelt
s tel t zich
z i c hop
0 m te
t esp
rek en, en
en
op om
spreken,
ge
e ft teeken.)
tee ken.)
gecft
Hoort
toel. .. Hier
Hier kan
kan ik
ik spreken
spreken ook.
ook. De
De stoep
stoep
Hoort toel...
Van 't huis
Heeren, die
die ons
onskwalen
kwalen zendt,
zendt,
huis des Heeren,
Zoowel als 1161,
heil, verstrekke
kansel.
verstrekke mij
mij tot kansel.
YOENS:
Hij
van zin
zin te
te preeken.
preeken.
Hij is van
FRANS:
Hou
uw rust'
rust!
Hou uw
PHILIPS:
Gij
ik geen
geen heil
heil kan
kan konden...
konden ...
Gij weet
weet het
het reeds
reeds dat ik
VOLK:
Hoorl
Achl
Hoorl Acid
PHILIPS:
Ik treur er
er om
om voor
voor al
al de
devrouwen,
vrouwen,
Die 't zwaarst
des oorlogs
'oorlogs dragen
dragen moeten.
moeten.
zwaarst den
den last des
'k Wou
\Vou op
op de
deVrijdagmarkt
Vrijdagmarkt verslag
verjlag uugeven,
geven,
Daar
waar u
u vader
vader sprak:
sprak: doch
doch hier
hierisismoeder
moeder
Daar waar
En hicr
hier is
is God,
God, die onze
is ...
onze hoop
hoop en
en kracht is...
Verneemt
de graaf
graaf al
al wat
wat ons
ons volk
volk
Verneemt dus
dus dat
dat de
Genoeglijk
geven heeft
heeft geweigerd,
geweigerd,
Genoeglijk toe
toe kon geven
En eischen
eischen ons
ons gesteld,
gesteld, zoo
zoo zwaar
zwaar verlagend
verlagend
Dat ik
ik er
er zelfs
zelfs geen
geen antwoord
antwoord wilde
wilde op
opgeven.
geven.
Toen
heb
ik
hem
gebeden
dat
hij
zou)
Toen
ik hem gebeden dat hij zou,
Indien hij
wilde, er éénen
éénen straffen
straffen
hij straffen'
straffen.wilde,
Van
hen
die
hij
aan
't
oproer
schuldigst
vond;
schuldigst
vond;
Van hen
hij aan
Ok
mij dan
dan voorgesteld
voorgesteld als
als zondebok
zondebok
'lc Heb mij
Voor
Gent, gevraagd
gevraagd dat
dat hij
hij mij
mij zou
zouverbannen
verbannen
Voor Gent,
...
Mijn
leven lang
Mijn le.ven
lang...
YOLANDE:
Philipsl
Ochl1 Och
Ochl1 Philips!
Philipsl
Philips! Och
N-B 14
14
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YOENS:
YOENS:
Foei,
lafaard.
Foei, lafaard.
VOLK:
VOLK:
Slaat heml
hem 1 dood!
dood I Dood!
Dood I Dood!
Dood I
Slaat
PHILIPS:
PHILIPS:
Stil,
Stil, vrienden...
vrienden ...
YOENS:
YOENS:
Niet stil.
stil. Wie
Wie ruwaart
ruwaart is
is van
van Gent
Gent en
en in
in
Niet
Gents naam
naam spreekt
spreekt zingt
zingt zoo
zoo klein
klein niet
niet v66r
vóór den
den graaf.
graaf.
Gents
VOLK:
VOLK:
Ter dood
dood!...
zijnen muil
muil!!
1... Stop zijnen
Ter
YOENS:

Men stopt
stopt mijn
mijn muil
muil niet

Tenzij met eenen
een en slag in
in 't hart.
hart. Bij
Bij vrouwen
vrouwen
Tenzij
ge bijval,
bijval, ruwaart. Zie ze
ze weenen
weenen
Behaalt ge
Om uwen
uwen heldenmoed
heldenmoed en
en zelfopoffering,
zelfopoffering,
Om
Omdat gij
gij als
als 't Lam
Lam Gods
Gods de
de zonden
zonden wegneemt
wegneemt
Omdat
Op u.
u.
Op
FRANS:
't Is laag;
zijt afgunstig, gij!
gij!
gij zijt
laag, gij
VOLK:
Ja!
Jal
Ja! Jai
FRANS:
Ik
vraag de doodstraf...
Ik vraag
VOLK:
Dood!
FRANS:
Voor 't schimpen
Op
hem dien
dien wij
wij op
op onze
onze knieën
knieën smeekten
Op hem
Om
helpen, en
die ...
Om ons
ons te
te helpen,
en die...
YOENS:
YOENS:
Als
11 Lam
Gods.
Lam Gods.
Als 'n
dolken
VOLK
zich rondom
rondom hem; dolken
VOLK(verdringt
(verdringt zich
en
worden getrokken):
en messen
messen worden
ruwaart
Dood!
Dood I -— Dood!' Houdt op!
De ruwaart
op! -— De
—•Houdt
Stil! Dood! --- Stil!
Dood! Dood!
zegt
het I Zijn
Zijn moeder!
moeder I -— Stil!
Still
zegt het!
(D
iep est
i I te; Cathelijne,
Cat hel ij ne, Ph
i 1i P s' moe
der, is
Philips'
moeder,
is
stilte,
(Diepe
verschenen
en beschouwt
Philips
tooneel, Philips
het tooneel;
beschouwt het
verschenen en
1.1. Hem:
Yoens.
Hem: Yoen,;.
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wendt
zijne moeder.
moeder. Zij
Zij geeft
een teeteewendt zich
zich tot zijne
geeft een
ken
dat .hij
'hij voort
zou spreken.)
spreken.)
ken dat
voort zou
PHILIPS:
In tegenwoordigheid
mij het
het bloed
bloed der
derArtevelden
Artevelden
Van
haar, die mij
Van haar,
Geschonken
hier plechtig
plechtig
Geschonken heeft,
heeft, bevestig
bevestig ik hier
Dat
lafheid in dat
dat bloed
bloed nooit
nooit woonde,
woonde, noch
noch
Dat lafheid
Er wonen
wonen zal.
zal.
VOLK:
Hoezee
Van Arteveldel
Arteveldel
Hoezee Van
PHILIPS:
De doodstraf
doodstraf weiger
weiger ik.
ik. Wat
Wat Artevelde
Artevelde
Belaagt,
dat wreekt
wreekt Gents
Gents ruwaart
ruwaart niet.
niet. Yoens
Yoens
Belaagt, dat
Blijft
van morgen
morgen reeds
reeds
Blijft op
op zijn
zijn post
post en zal van
Zijn moed
bewijzen kunnen.
kunnen. Van
Van mijzelf
mijzelf
moed bewijzen
En van
van mijn
mijn handlen
handlen zeg
enkel dit:
dit:
zeg ik enkel
Ik heb
heb mij
mij willen
willen offeren
offeren voor
voor Gent;
Gent;
Wat
de schijn
schijn zij,
zij, offer
offer isis nooit
nooit lafheid.
lafheid.
Wat ook de
Doch morgen...
morgen ... Luister
Luister wat
wat de dag
dag van
van morgen
morgen
Ons
brengt, ons
brengen moet,
moet, zoo
zoo gij
gij niet
niet laf
lafzijt;
zijt;
Ons brengt,
ons brengen
\-Vat
ook vroeg,
vroeg, de
grave sloég
sloeg het
het in
in
Wat ik
ik ook
de grave
Den
wind, en de
de uitkomst
uitkomst van
van mijn
mijn reis
reis is
is nul.
nul.
Den wind,
De redding
redding moeten
moeten wij
wij van
van niets
niets meer
meer hopen
hopen
Dan van
van ons
ons zelf;
zelf; van
vanonze
onzemannenvuisten,
mannenvuisten,
Van
onze zwaarden,
zwaarden, meer
van de
de geestdrift
geestdrift
Van onze
meer toch
toch van
En liefde,
liefde, die ons
ons alles
alles moet
moet doen
doen offren,
offren,
En de
de oogen
oogen sluiten
sluiten voor
voor heel
heel 't leven met
met
Zijn
morgen dus;
dus; doch
doch gij
gij
Zijn goedren
goedren al.
al. Op,
Op, morgen
Beslist: neemt ge immers
immers 's graven voorstel aan,
aan,
trek ik,
aan 't hoofd,
den grave
grave tegen,
tegen,
Zoo
hoofd, den
Zoo trek
ik, u aan
Aan
onzen hals
strop, zoo eischt
eischt hij...
hij ...
Aan onzen
hals een strop,
VOLK:
11
Dood
Doodll
PHILIPS:
Slechts met
hemd bekleed...
bekleed ...
met ons hemd
VOLK:
Dood
Dood II
PHILIPS:
Op
onze knieën...
lmieën ...
Op onze
1.
Dood!! (den graaf.)
1. Dood
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VOLK:
Dood!
Doodl

PHILlPS
PHILIPS::
Moeten
wij vergiffenis
vergiffeni..; vragen...
vragen",
Moeten wij
VOLK:
Dood! 1)oo(1!
J )00<1 I
PHILIPS:
overleveren op lijfsgen5.
Ons overleveren
lijfsgená.
VOLK:
De
Schelde 111;
m (1('
Dodd! - Wraak'
Wraak!
in in
Dood!
( ■ Srhcl.1('
De Schelde
Sche1
Wraak1I
Wraak
FRANS:
Hebt gij
Hebt
gij hem
hem niet
nietbedreigcl?
hedreigd?
PHILIPS:
PHILlPS:
Bedreigd!
Bedreigdl Neen,
Maar
morgen zal
ik hem
hem Gents
Gents wraak
wraak doen
doen voelen.
,'oelen.
Maar morgen
zal ik
India') gij
Indien
gij mee
mee wilt.
wilt.
VOLK:
Allenl
Allen I
Allen! Allen!
PHILIPS:
Goed!
Gaat
allen nu
naar huis
huis en
en eet
eet en
endrinkt,
drinkt,
Gaat allen
nu naar
Spaart niets
niets voor
voor later
later dagen,
dagen, want
want is
is 't morgen
Geen zegedag
zcgeclag dan
dan zal
zal 't Gents laatste
laatste zijn.
zijn.
alles op
op om
om kloek
kloek de
degroote
grootedagtaak
dagtaak
Eet alles
morgen te
te vervullen.
vervullen. Wilt
Wilt gij?
gij?
Van morgen
VOLK (meest
mannen):
VOLK
(meest mannen):
Jai
Jal
Wij
Wij strijden!
strijden I
(‘

VROUW:
EENE VROUW:
het eten
e ten is
is voor
voor hen!
hen I
Al het
Wij zul'en
zuten vasten1
vasten!
Wij
AL DE
DE VROUWEN:
VROUWEN:
AL
Vasten I Jai
Ja I Wij
Wij zullen
zullen vasten!
vasten f
Vastenl
PHILIPS:
PHILIPS:

ok Bedank u,
u, Gentenaren.
Gentenaren. 'k Heb betrouwd,
betrouwd,
'k
niet vergeefs,
vergeefs, op
opuwen
uwenoffermoed.
offermoed.
En niet
Ik echter,
echter, ik
ik beloof
beloof 't't u: één
één dag, éen,
éen,
Niet meer duurt
duurt 'tOt vasten voor
voor de
devrouwen
vrouwen
Niet
212
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strijden voor
voor de
de mannen,
En 't strijden
mannen, enkel
enkel morgen.
morgen.
Want
morgen trekken
trekken wij
wij naar
naar Brugge
Brugge
Want morgen
En slaa..
slaa.'1-1den
de vrijheid.
vrijheid.
den slag
slag die 't brood
brood brengt
brengt en de

YOENS:
Naar Brugge?
Naar
Brugge? Zegt
Zegt hij
hij dat!
dat I Hij
Hij 's toch
manl .
toch een manl.
FRANS:
U past
U
past te
te zwijgen.
zwijgen.

PHILIPS:
Morgen,
vroegte,
Morgen, in
in de vroegte,
Te drie
drie uur
uur reeds,
reeds, zal
zal 'k met
vijfduizend mannen
met vijfduizend
ov de Vrijdagmarkt
Van ol?
Vrijdagmarkt vertrekken.
vertrekken. Zult
alit gij
Daar zijn?
zijn?
VOLK:
ja I Allen!
lal
Allen I

PHILIPS:
N
een, vijfduizend
vijfduizend slechts,
slechts,
Neen,
De besten
besten en
en de
dekloeksten.
kloeksten. Kapiteins,
Kapiteins,
Gij zorgt
zorgt er
er voor!
Gij
voorl En,
En, helpt
helpt God,
God, 't is het
het einde.
einde.
Wij zullen
kampen met
met die bete
Wij
zullen kampen
bete broods
broods
Door
onze vrouwen
vrouwen ons
ons gespaard,
gespaard, de
de laatste;
laatste;
Door onze
dragen we als
als een
een relikwie
relikwie in
in ons;
ons;
Die dragen
Wij voelen
voelen onder
onder't
vechten al
de liefde
liefde
Wij
't vechten
al de
onze vrouwen
vrouwen voor
en haar
haar nood:
nood:
Van onze
voor ons en
kracht der
der armen,
armen, vastheid
vastheid van
van het
het lijf,
lijf,
En kracht
Voldoening van
maag die zeggen
zeggen ons:
ons:
Voldoening
van de
de maag
« ,Mij dankt
honger uwer
uwer vrouw»,
vrouw»,
«,Mij
dankt gij
gij aan
aan den honger
wat vermogen
vermogen we
we al
al niet
niet bij
bij dit
ditdenken?
denken?
En wat
Verwinnen of ten
ten minste
minste sterven!
sterven I
Verwinnen
VOLK:
Jal
a!
JJal

PHlLIPS:
PHILIPS:
Bruggewaartsl En komen
komen wij
WIJ niet
niet weer...
weer ...
Bruggewaarts!
YOLANDE:
Gij komt
Roeland luidt!
luidt I De
De straten
straten
Gij
komt!I Gij
Gij komt
komt!I En Roeland
volk ...
Vol volk...
1.
1. Arnold
ÀInold Yoens
Yoene is
is tevreden.:
tevreden: hij
hij zal
7.al zijn
zijn brow,
broer,

Jan Yoens,
YoeDS, dien
dien do
de
Jan

lIrugieling«ll vergiftigd
vergiftigd hebben,
hebben, kunnen
!runnen \vreken.
wreken.
Itruggelingen
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PHILIPS:
PHILIPS:
Neen, kwamen
kwamen wij
wij niet
niet weer...
weer ...
Neen,
EENE VOLKSVROUW:
VOLKSVROUW:
Ons dan
Ons
in1
Gents
lot.
Dan
vliegt
de
vlam
er
in
I
Gents lot. Dan vliegt de vlam er
VOLK:
Jai
Jal Brand!
Brand IBrand
BrandII
In brand
brand kerk,
kerk, Belford
Belfort I Onze
Onze huizen
huizen all
all Hoezeel
Hoezee I
VOLK (na
verschillende krcten
kreten
(na die
die verschillende
'T VOLK
roept
al
samen):
roe.pt ;11 samen):
Hoezee I (Deze
wordt herhaald
herhaald terwijl
terwijl PhiPhiHoezeel
(Deze kreet -wordt
heen1
i
p
s
een
tee
ken
g
e
e
f
t
het
vol
k
:ü
a
g
h
een
dat
het
yolk.
lips een teeken geeft
g
a
a
n;
't
k-l
in
kta
11
eng
s
ken
s
)
:
gaan; 't lainkt allengskens):
Hoezee Van Arteveldel
Artevelde 1 (En
(E n 1langzamerhand
a n g za mer ha n d sstroomt
t r oom t
het volk
vol k weg, doch
doe h men
men hhoort
oor tno
mer 't gegenoggim
immer
schreeuw boven
boven de huizen, uit
uit de verre straten
klinken met,de laatste duidelijke
duidelij~e silbel):
silbe1):
Van Artevelde!
Artevelde!'·
eyrie1
Verschaeve. 2
Cyriel Verschaeve.2
Van Artevelden II »,
», Vlaamsohe
Yla.a.msche Boekenhalle,
Bookenhalle, Leuven.
Uit tI De Van

93.
98.

KLOKKE ROELAND.

Boven
Gent rijst
rijst
Boven Gent
Eenzaam
grijsd
Eenzaam en grijsd
't Oud
zinbeeld van 't verleden.
Oud Belfort, zinbeeld
Somber
Somber en grootsch,
Steeds
stomen
doodsch,
Steeds stom
en doodsch,
Treurt
Gent van heden.
Treurt de
de oude
oude Reus op 't Gent
Maar
soms hij
hij rilt
rilt
Maar soms
En eensklaps
eensklaps gilt
Zijn
stede.
Zijn bronzen
bronzen stemme
stemme door
door de stede.
Trilt
uw graf,
graf, trilt,
trilt, Gentsche
Gentsche helden,
helden,
Trilt in uw
Gij,
gij, Artevelden:
Arteve1den:
Gij, Jan
Jan Hyoens, gij,
« Mijn
eppe brand
name is
is Roeland, 'k kl
kleppe
Mijn name
En
luide
storm
in
Vlaanderland.
En luide storm in Vlaanderland.»»
1.
Silbe: lettergreep.
lettergreep. —
- 2.2.Levenosohets
Leve!l6Schets op
blz. 175.
op blz.
176.
1. Silbe:
214
2 14

Een bont verschiet
Schept 't bronzen lied
Prachti_g weertooverd m~j voor de oogen;
Mijn ziele erkent
Het oude Gent;
't Volk komt gewapend toegevlogen.
't Land is in nood:
« Vrijheid of dood I»
»
De gilden komen aangetogen.

Lr-I LUIDEN ~TOnM
VLAAMDEPLAMD f

voon
.... ec:tovc..."'" • . 1.0

21 5

'k Zie
Artevelden,
Zie Jan
Jan Hyoens, 'k zie de Artevelden,
En stormend
stormend roept
roept Roeland den
den helden:
helden:
« Mijn
Mijn name
name isis Roeland, 'k kleppe brand
En luide
luidestorm
stormininVlaanderland.>>
Vlaanderland. »

o
O heldentolk,

oO

reuzenvolk,

o0 pracht
dagen;
pracht en
en macht
macht van vroeger dagen;
o
bronzen lied,
O bronzen

'k Weet uw
uw bedied,
bedied,
En ik
ik versta
versta 't verwijtend
verwijtend klagen.
Doch wees
wees getroost!
getroost I
Zie 't Oosten
bloost
Oosten bloost
En Vlaanderens
Vlaanderens zonne
zonne gaat aan
aan 't dagen.
Vlaanderen
Leeu 1I Tril, oude
oude toren,
toren,
Vlaanderen die Leeu
En paar
paar uw lied
lied met
met onze
onze koren:
koren:
Zing: « Ik ben Roeland,
Roeland, 'k kleppe brand,
Luide
triomfe in
in Vlaanderland.»
Vlaanderland. »
Luide triomfe
A. Rodenbiac.h.1
Rodenblach. 1
Uit cA. Rodenba.ch's
Keurgedichten',», VI.
Boekenha.lle, Leuven.
Rodenbach's Keurgedichten
Vl. Boekenhalle,
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EEN
ZONNEKIND.
EEN ZONNEKIND.

Ik
heb ze
ze niet
niet gekend
gekend dan
dan kromgebogen,
kromgebogen,
Ik heb
En leunend
leunend op twee
twee stokjes
stokjes naar
naar den
den grond
grond
Toch had
had ze groote
groote blauwe
blauwe kinderoogen,
kinderoogen,
Waarin
te blinken
blinken stond.
stond.
Waarin een blijde zon te
1. :Levenssohet&
78.
blz. 78.
Levensischets op blz.
216

ti

tii

Gebroken
getogen,
Gebroken kwam
kwam ze
ze langs
langs den
den weg getogen,
Waar
wuiven, bruin
bruin en
en blond,
blond,
Waar oude beuken wuiven,
recht hun kruinen
kruinen dragen
naar den hooge,
hooge,
Die
Die recht
dragen naar
En
liedren zingen,
zingen, als
als met
met gouden
gouden mond.
mond.
En liedren
Dan,
leunend aan
aan verweerde
verweerdekloostermuren,
kloostermuren,
Dan, leunend
Bleef zij
zij in
in 't water
van de
de wallen
wallen turen;
turen;
water van
Verlangde
zij een
een nenuphaar
nenuphaar misschien,
misschien,
Verlangde zij
Die
schouwend lag, op
op 't water
zonder rimpel?
rimpel?
Die schouwend
water zonder
Ik vroeg
Ik
vroeg het
haar, maar
maar 't antwoord
het haar,
antwoord luidde
luidde simpel:
«
kwam hier
hier naar
naar den
den hemel
hemel zien.
zien.»
o Toch
Toch niet,
niet, ik kwam
»
Maria Jozefa.1
Tozefa. 1
Zr.
Zr. Maria
13it •41 Lichtsonnetten
», Heilig Graf,
lli'
Lichtsonnetten',
Graf, Turnhout.
Turnhout.

95.

W
A'I'ERLELIE.
WATERLELIE.

Ik heb
heb de
de witte
witte waterlelie
waterlelie lief,
lief,
Daar
zoo blank
blank is en
en zoo
zoo stil
stil haar
haar kroon
kroon
Daar die zoo
U
itplooit in
in 't licht.
Uitplooit
Rijzend uit donker-koelen
donker-koelen vijvergrond,
vijvergrond,
Rijzend
zij het licht
licht gevonden
gevonden en
en ontsloot
ontsloot
Heeft zij
Toen
blij het
het gouden
gouden hart.
hart.
Toen blij
Nu rust
rust zij
zij peinzend
peinzend op
op het
hetwatervlak
watervlak
Nu
wenscht niet
niet meer.
meer.
En wenscht
Fr. Van
Van Eeden.2
Eeden.!
Fr.
Uit *Van
• Van de
dePa.ssielooze
Pa.ssielOCY.le Lelie»,
Lelie.,W.W.Versluys,
Vcrsluys,Amsterdam..
Amsterda.m.
Uit
111•11

96.

WA TERI.ELIES.
DE WATERLELIES.

waterlelies zijn
zijn de grootste
grootste bloemen
bloemen van
van Nederland,
Nederland, de
de
De waterlelies
witte ten minste,
minste, die
die worden
worden wel
wel 12 cm.
cm. in
in doorsnede.
doorsnede. Er
Er zijn
zijn
wittc
genoeg bloemen,
bloemen, fijner
fijner van
van samenstel,
samenstel, teederder
teederder van
van kleur,
kleur,.
genoeg
bewonderenswaardiger van
de meeste
meestemenmenbewonderenswaardiger
van inrichting,
inrichting, die door de
schen niet
niet gekend
gekend worden.
worden. Maar
Maar de
de plompen3
plompen3 zijn
zijn zoo
zoo schitsc hitschen
1. LevenAschets
Leven.tlSCheu. op
op blz.
blz. 126.
126. —
- 2.
2. LevonssehetLcven.-scilet, op
op blz.
blz. 30.
~O.Plomp ra.:
Dl. ~
-- Plorup
~ter]elle.
!waterlelie.

217

ter~d, zoo grout,
groot, zoo
zoo overvloedig
overvloedig en
en ze
zebloeien
bloeienweken
wekenachterachter·
tervnd,
een in
in den
den heerliiksten
heerlijksten tijd
tijd van
van het
het jaar,
jaar, gelijk
gelijk met
met het
het lied
lied van
van
een
nachtegaal of
of —
- wat
wat beter
beter bij
bij hen
hen past
past —
- met
met dat
dat van
vanden
den
den nachtegaal
moerasrietzanger. Al bezit ge maar
maar weinig
weinig belezenheid,
belezenheid, dan
dan toch
toch
moerasrietzanger.
weet ge, hoe
hoe van
\'an de
de oevers
oevers van
van den
den Nijl
Nijl tot
tot ininhet
hetverre
verre
weet
Japan de
de lotos
lotos vereerd
vereerd wordt
wordt —
- de
de lotos,
lotos, die
die niets
niets anders
anders isis
japan
dan een
een lilal
lila 1 plomp,
plomp, wiens
wiens bloemen
bloemen zich
zich iets
iets hooger
hooger boven
boven
clan
water verheffen
verheffen en
en sterker
sterker geuren
geuren clan
dan de
deonze
onze—
- zel
zezijn
zijn
het water
zinnebeeld van
van rust
rust en
enreinheid.
reinheid.
het zinnebeeld
familielid isis de Victoria
ander familielid
Victoria regia,
regia, de
de koningin
koningin van
van
Een ander
Amazonestroom, waarvan
bladeren het gewicht
gewicht van
van een
een
den Amazonestroom,
waarvan de
de bladeren
mensch kunnen
kunnen dragen.
dragen.
mensch
Bij ons loopen
loopen alleen
alleen de
de vlugge
vluggewaterhoentjes
waterhoentjes over
over de
deronde
ronde
Bij
bladeren, of
groene kikker
kikker komt
komt er
er zich
zich zonnen,
zonnen, en
enaast
aast
bladeren,
of een groene
op dikke vliegen en
en slanke
slanke waterjuffers.
waterjuffers. Aan
Aan de
deonderzijde
onderzijde der
der
.op
bladeren zitten
zitten stellig
stellig hydra's2
hydra's2 en
de dikke
dikkeholle
hollebladstelen,
bladstelen,
bladeren
en de
rechtopstaand door
door hun drijfkracht, zijn vol met
met eieren
eieren van
van
rechtopstaand
slakken en visschen.
visschen.
.slakken
drijfkracht hebben
danken aan
aan de
detallooze
talloozeluchtlucht·
Die drijfkracht
hebben ze
ze te danken
kamerties,
die
ze
bevatten.
Het
binnenste
van
een
waterylan·
kamerties, die bevatten. Het binnenste van een waterylantensteel
altijd zoo
zoo sponsachtig.
sponsachtig. Dat is
is wel
wel aardig.
aardig. Een
Eenlandlandtensteel is altijd
plant
doet
alle
mogelijke
moeite
om
tot
bovenaan
'toe
vol
water
plant
mogelijke moeite om tot bovenaan toe vol water
te zitten; 't is
te begrijpen,
begrijpen, hoe een
een boom
boom van
van dertig
dertig
is haast niet te
-te
veertig meters
meters hoog
hoog dat
dat aanleggen
aanleggen moet,
moet, maar
maar hij
hij slaagt
slaagt
of veertig
·er toch in.
vVaterplanten daarentegen
altijd op
uit, om
om
in. Waterplanten
daarentegen zijn
zijn er
er altijd
op uit,
in
al hun
hun deelen
declen luchtvoorraad
lucht\'oorraad te
te bezitten;
bezitten; water
water hebben
hebben ze
ze
in al
genoeg,
maar lucht
lucht is
is even
onmisbaar. Dat
moet ge
ge vooral
vooral
Dat moet
even onmisbaar.
genoeg, maar
nooit
-nooit vergeten.
Planten
dat al hun
hun deelen
deel en vooriien
vooriien kunkunPlanten hebben
hebben het
het noodig,
noodig, dat
nen worden
worden van versche
\'ersche zuurstof.
zuurstof. De
De dikke
dikke wortelstokken
wortelstokken van
van
·de waterlelie.
daar heel
heel onder
onder in
in de
de sloot
sloot inindel
demodder
modder
die daar
waterlelie, die
verborgen
liggen. moeten
moeten ademen,
ademen, moeten
moeten versche
versche lucht
lucht hebheb·
verbirgen liggen,
ben, 'En
wordt hun
hun toegevoerd
toegevoerd door
door de
de luchtkanalen
luchtkanalen in
in
-ben.
En die wordt
·de
dikke bladstelen,
bladstelen, die
die zoodoende
zoodoende van
van de
deallergrootste
allergrootste bebe.de dikke
teekenis
voor het leven
leven van
van de
deplant
plantzijn.
zijn.
teekenis voor
Aan
dikke stelen
stelen liggen
liggen de
debladeren
bladerenvoor
vooranker3,
anker 3, onbeonbeAan die dikke
het spiegelgladde
spiegelgladde water,
geen wind
wind is,
is,
weeglijk
weeglijk stil
stil op
op het
water, als
als er geen
2l:acht
stroom, zoover de
de
-zacht meedrijvend
meedrijvendmet
metde
de richting
richting \'an
van den
den stroom,
stelen
het veroorloven...
veroorloven ...
stelen het

-

1.
2. Hydra
stra.aJ.dier).
Hydra, v.: }J-oliep
violetkleurig. -— 2.
.r,oliep (veehoet,
(veelvoet, straaldier).
1. Lila:
Lila: licht violetkleurig.
3.
Voor anker
li~gen: met
met uitgeworpen
uitgeworpon anker
atiker liggen.
anker liggen:
3. Voor

—
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Eenigen tijd
bloemen te
te voorscbijn
voorsc.hijn
tijd na
na de
de bladeren komen de bloemen
-— in
in de
de laatste
laatste helft
helft van
van Mei.
Mei.Gevulde
Gevulde bloemen
bloemen zijn
zijn het
het —
die komen
komen in
in 't wild
anders niet
voor. Weet ge
ge
wild anders
niet zoo
zoo heel
heel veel voor.
hoe
de tuinier
tuinier gevulde rozen
rozen kweekt?
kweekt? Een roos
roos in
in wilden
wilden staat
staat
hoc de
is altijd
altijd enkel; zij
zij bezit
bezit maar
maar een
een krans
krans van
vanvijf
,:ijfkroonbladeren,
kroonbladeren,
daarbinnen
meeldraden. Door
DoorkWeeking
kweeking nu
nu brengt
brengt
daarbinnen eene menigte meeldraden.
de tuinier
weedderigier
de
tuinier het
het zoover,
zoover , dat
datdedemeeldraden
meeldradenzich
zich
weeJ.deri~
ontwikkelen,
vergrooten en
en verbreeden,
verbreeden, kortom,
kortom, zich
zichververontwikkelen, zIch
zich vergrooten
anderen in.
in kroonbladen.
kroonbladen.
Hoc
dit nu
nu mogelijk
mogelijk is,is,' kunt
kunt gij
gij gemakkelijk
gemakkelijk zien
zien bij
bij het
het
Hoe dit
ontbladeren
witte waterlelie.
waterlelie. Eerst
Eerst komen
komen vier
vierkelkkelkontbladeren van
van een witte
bladeren,
van binnen
binnen wit;
wit; daar
daar lijken
lijken ze
ze
bladeren, van
van buiten
buiten groen,
groen, van
dus
op kroonbladen.
kroonbladen.
dus al op
Hoe verder
verder ge echter
echter met
met het
hetontbladeren
ontbladeren vordert,
vordert, des
des te
te
smaller
te zien,
zien, die
die aan
aan hun.
hun'
:smallerworden
wordenzezeen
en weldra
weldra krijgt
krijgtge
ge er
er te
top
een weinig
weinig verfrommeld
verfrommeld zijn
een keel
geel tipje
tipje dragen.
dragen.
top een
zijn en
en een
Verder
binnen ontwikkelt
ontwikkelt dat
dat gele
gele tipje
tipjezich
zichlangzamerlangzamerVerder naar
naar binnen
hand
een helmknop,
helmknop, terwijl
terwijl het
het'versmalde
versmalde kroonblad
kroonblad zelf
zelf
hand tot een
platte helmdraad.
helmdraad. Binnen
Binnen die
diemeeldraden
meeldraden
ineenslinkt
ineenslinkt tot
tot een platte
zit
de stamper,
stamper, een
groote, met
platte stempels,
stempels, en
en daar
daar
een groote,
met vele platte
zit de
valt
meestal het
het stuifmeel
stuifmeel uit
uit meeldraden
meeldraden van
vandezelfde
dezelfdebloem
bloem
valt meestal
op
Want de
dewitte
wittewaterlelie
waterlelieheeft
heeftgeen
geenbijzondere
bijzondereinrichting
inrichting
op Want
voor
kruisbestuiving1 . Alleen zijn
zijn de meeldraden
meeldraden iets
iets later
laterrijp
rijp
vour kruisbestuivingl.
dan
stampers, zoodat
zood at de laatste in
in die
die korte
korte poos
poosmet
metstuifstuifdan de stampers,
meel
van andere
andere bloemen,
bloemen, door
door irisecten
insecten aangebracht,
aangebracht, bedekt
bedekt
meel van
kunnen
worden.
kunnen worden.
Maar
wij vragen
bij de
de waterlelies
waterlelies niet
niet naar
naarbijzondere
bijzondere ininMaar wij
vragen bij
richtingen,
voldoende hun
hun stille
stille pracht
pracht gade
gadeteteslaa.n,
slaan,
richtingen, het
het is ons voldoende
onder
wolkeloozen Juni-hemel
Juni-hemel in
warme zomerzon!
zomerzon I Een
Een
onder den wolkeloozen
in de warme
eenig
genot is het,
het, aan
een van
van onze
onze groote
grooteveenplassen
veenplassen
eenig genot
awl op
op een
in
bootje rond
rond te
te drijven,
door duizenden
duiduizenden en duiin een bootje
drijven, omgeven door
zenden
dezer
witte
waterrozen.
zenden dezer witte
Jac.
P. Thijsse.
Thijsse.
jac. P.
Uit In
c InSloot
Slootenen
Plas.,
W.Versluys,
Ver81uys,Anuterdam.
AllIoIItllrdam.
Plas
», W.

J.J. P.
P. THIJSSE.
THIJSSE. Met
Met Heimans
Heimans schreef
schreef hij
hij boeiende
boeiende boeken
boeken
over
Natuurwetenschap: «« In
en Plas
Plas »,
», «« In
In de
de Duinen
Duinen»,
»,
over Natuurwetenschap:
In Sloot
Sloot en
«
Hei en Dennen»,
Dennen». «« In het
het Bosch»,
Bosch ». enz.
enz.
«Hei
1.
van een
een
Kruisbestuiving:bevruchting
bevruchting(ler
derstampers
stampersmet
met studfmeel
stuifmeel van
1. Kruisbestuiving;
ander
gelijksoortige plant
plant.
ander gelijksoortige
.
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DE LEEUWERIK.
LEEU\VERIK.

kruid van
van dauw
dauw bedropen,
bedropen,
In 't ruige kruid
Waarin zijn
zijn nestje
nestje staat,
staat,
Waarin
luchte leeuwrik
leeuw rik slaat
slaat
De luchte
vlugge vlerken
vlerken open,
open,
De vlugge
vóór het
hetmorgenlicht
morgenlicht
En v66r
Zegt hij
hij in
in klare
klare tonen
tonen
Zegt
Zijn jubelend gedicht.
gedicht.
Zijn
wiegelende kronen
kronen
De wiegelende
glinsterende abeel
abeel
Der glinsterende
Zijn ook
zoet gekweel,
gekweel,
Zijn
ook vol zoet
Maar hij
en hooger,
hooger, ofofzijn
zijnzingen,
zingen.
Maar
hij stijgt
stijgt hoog en
helder schaterlied
schaterlied
Het helder
Dat uit
uit zijn
zijn keeltje
keeltje schiet,
schiet,
Dat
Hem opvoert,
opvoert, —
- niet
niet zijn
zijnzwingen.
zwingen.
Hem
wiegend pluimpje,
pluimpje, waait
waait hij
hij met de
de winden
winden
En, wiegend
De zonne
zonne tegemoet,
tegemoet,
Tot hem geen oog in
in 't zomerblauw kan vinden;
Alleen
een helderzoet
helderzoet
Alleen een
Geluid
uit bezoncle
bezonde lucht
lucht
Geluid komt uit
In fel
fel geklater
geklaternederdalen.
nederdalen.
In
Waar
gij op schouwt
schouwt in
in uwe
uwe vlucht,
vlucht,
Waar gij
Dat zie
zie ik
ik wel:
wel: de
dezonne,tralen,
zonne~tralen,
De lichte
lichte zee,
zee, 't begraasde
"duin,
begraasde -duin,
dorpen die
die zoo
zoo nedrig
nedrig droomen,
(lroomen,
De dorpen
-— Zoet
uw blanken
blanken tuin
tuin —
Zoet Holland
Holland in uw
En 't koel
van verre
verre boomen,
boomen,
koel gewuif van
Ik
zie dat
dat wel
wel bij
bij 't ochtendkrieken,
Ik zie
Maar 'k heb
tI
w tonge
to~ge niet
en wieken.
wieken.
niet en
Uw
Albertine Steenhoff-Smulders.1
Steenhoff -Smulders .1
Ui,
c Holla.nd.,), J.
W. van
van Leeuwen,
Leeuwen, Leiden.
Leiden.
J. W.
Uit Holland
1111M111111111111•11•1

■11•1111111=1

Als
niet komt
komt tot
tot iet,
iet,
Als niet
Dan
kent iet
iet zich
zich zelven
zelven niet.
niet.
Dan kent
J.
P.·
P.. Poirters,
Poirters, S.
S. J.
1.
LeTsnsschetB op
blz. 43.
1. Levensschets
op blz.
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98.

HET ·VLAAMSCIIE
•VLAARISCIIE VOLK.

Eertijd heeft
volk bestaan,
bestaan, edel
edel en
en groot,
groot, de
de wereld
heeft er
er een volk
rond bekend.
jaar en
rond
bekend. Over
Over vijf-zeshonderd
vijf-zeshonderd jaar
en hadt gij
onder de
gij onder
zon geen bezochte streek gevonden,
waar men
men den
den Vlaming
Vlaming
gevonden, waar
niet
kende, waardeerde
waardeerde en
en prees
....
prees....
niet kende,

Welnu,
groot, dat
dat edel
edel volk
volk moet
moet wederom
wederom onder
onder de
de
Welnu, dat
dat groot,
zon
komen, leven,
leven, roeren,
roeren, spreken,
spreken, werken,
werken, in
in een woord:
ton komen,
bestaan.
- Geen
ander volk,
volk, geen
geen nieuw
nieuw volk,
volk, dàt
Geen ander
bestaan. —
cat volk.
Dat volk
vrijheid, als
Europa nog in
in eene soort
volk had
had vrijheid,
als geheel
geheel Europa
van
dienstbaarheid stond
dwang op
op zijn
zijn schouders
schouders en
en
van dienstbaarheid
stond en
en den dwang
in zijn
zijn hert
gevoelde: het Vlaamsche volk
alleen mocht
mocht van
van
hert gevoelde:
volk alleen
221

rechten spreken,
spreken, zijn
zijn prinsen
prinsen en
en heeren
heeren vrij
;rechten
vrij in
m het
het gezicht
gezicht kijken, en
ken,
en zeggen:
zeggen: ««Wij
Wij willen.»
willen.»
Hebt
gij Brugge
Brugge bezocht
bezocht en
enzijnen
zijnen schoonen
schoonenHalletoren?
Halletoren?
Hebt gij
Veertig
trappen hoog
er eene
eene zaal,
zaal, onder
onder en
en boven
bovensteenen
steenen
Veertig trappen
hoog ligt er
gewelf.
achter muren
die muren
muren is
is
gewelf. achter
murenvan
van drie
drie voet
voet dikte.
dikte. In
In die
er
een diepte
diepte gewrocht,
gewrocht, bevrijd
bevrijd door
door twee
tweezware
zware ijzeren
ijzeren tratraer een
traliën liggen er
er onroerbare,
onroerbare, zware
zware eiken
eiken
liedeuren.
liedeuren. Achter
Achter die
die traliën
koffers, geheel
geheel en
en gansch
koffers.
gansch met
met.ijzer
ijzer beleid
beleid en
en beslagen.
besl~gen. Een
Een
reesem sleutels
sleutels zijn
zijn er
er noodig
noodig Om
te openen,
en ieder
reesem
om te
openen, en
ieder slot
slot is
is
eenen sleutel,
sleutel, de
stad en
en de
de dekens
uekens
verschilIig.
verschillig. 't Bestier had
had eenen
de stad
der
gilden: Allen
Allen moesten
moesten tegenwoorilig
tegenwoor,lig zijn
de koffers
koffers
der gilden:
zijn om
om de
open
doen. Daarin
Daarin lagen
lagen de
devrijhe
vrijheTen
endedevoorrechten
voorrechten
open te doen.
len en
of privilegiën,
privilegiën, en zoo
zoo iemand
iemand had
harl du;
dUIven
l'en eene
eene inbreuk
inbreuk bebeproeven
dan zong de
de stormklok
stormklok haar
haar jed,
. ied,de
devaandels
vaandelswapwapproeven o!
o! dan
perden,
klaroenen schetterden,
en de
de
perden, de
de klaroenen
schetterden,de
de trommel
trommel sloeg
sloeg en
wapens
klonken door
straten en
en op
op de
devrije
vrije markt.
markt. Gij
Gij kent
kent
wapens klonken
door de straten
de
historie van
van Maximiliaan
Maximiliaan en
zUn gevang
gevang te Brugge,
Brugge, van
van
de historie
en zijn
Karel
Stoute te
Gent, van
van de
de Witte
Witte Kaproenen,
Kaproenen, van
van de
de
Karel den
den Stoute
te Gent,
machtige
van het
het vrije
vrije spreken
spreken van
van het
het vrije
vrije volk:
volk:
machtige gilden,
gilden, en
en van
de
Coninc en
en Breidel,
Breidel) Zannekin,
Zannekin, Artevelde,
Artevelde, Yoens,
Yoens, van
van den
den
de Coninc
Bossche,
Ackerman en
en. honderd
honderd anderen.
anderen.
Bossche, Ackerman
-- « Bij de
Grieken,» zegt
zegt een
eenonzer
onzerschrijvers,
schrijvers, « «hadden
hadden
de Grieken,»
het goden
goden geweest,
geweest, in
inVlaanderen
Vlaanderen waren
waren het
hetburgers.»
burgers.»
het
volk had
had macht.
macht. De
De vaderlandsche
vaderlandsche historie
historie is
als een
een
Dat volk
is als
wonderbare boek.
kleine groote
groote Vlaanderen
Vlaanderen staat
staat tegentegenwonderbare
boek. Dat
Dat kleine
over machtige
machtige koninkkonink- en keizerrijken,
keizerrijken, met
zweerd in
in de
de
over
met het zweerd
vuist en den
den gulden
gulden mantel
mantel op
op de
de schouderen.
schouderen. Het
Het en
en buigt
buigt
vuist
noch en
en wijkt
wijkt voor
voor niemand.
niemand. Philip
Schoone heeft
heeft het
het ononnoch
Philip de Schoone
dervonden te
Kortrijk en
Rijsel, en
en Lodewijk
Lodewijk van
van Nevers,
Nevers,
dervonden
te Kortrijk
en te
te Rijsel,
Lodewijk van
de koningen
koningen en
en graven
graven die
die eens
eens
en Lodewijk
van Male,
Male, en
en al de
meester geweest
geweest hebben
hebben over
over Vlaanderen.
Vlaanderen. De historie
historie van
van
meester
Oostenrijk, Frankrijk,
Frankrijk, Spanje
Vlaamschen
Engeland, Oostenrijk,
Spanje draagt
draagt den Vlaamschen
naam op ieder
ieder blad.
blad. Spreekt
Spreekt dan
dan nog
nogvan
vandie
diereuzentwisten
reuzentwisten
naam
tusschen de
de Vlaamsche
Vlaamsche steden
steden!I Twintig
Twintig ander
ander natiën
natiën en
en volvol·
tusschen
ken zouden
zouden ingestort
ingestort zijn
zijn en
en waren
waren bezweken
bezweken onder
onder zulk
zulk gegeen
tweedracht.
Maar
Vlaanderen
stond
pal
weld,
zulken
twist
weld, zulken twist en tweedracht. Maar Vlaanderen stond pal
gelijk de
de rots!
rots!
gelijk
Dat volk
volk had
had nijverheid
nijverheid en
en wereldhandel.
wereldhandel. Gij
Gij kent
kent allen
allenzijn
zijn
markten,
en
zijn
volken
schatrijke
steden.
Heden
nog
vrije
vrije markten, en zijn volkschatrijke steden. Heden nog
spreken zij
zij luide
van verleden
verleden welvaart.
welvaart. Doorloopt
Doorloopt eens
eens
spreken
luide genoeg van
met zijne
zijne hallen,
hallen, landhuizen,
landhuizen, panden
panden en markten.
markten. Weet
Weet
Brugge met
alleen nog,
nog, hoeveel
hoeveel duizenden
duizenden schepen
schepen er
erbinnen
binnenkwamen
kwamen
het alleen
gevaren op een
een jaar,
jaar, tot
tot onder
onder de
deafgesmeten
afgesmetenwaterhalle
waterhallevan
van
gevaren
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de groote markt,
markt, waar
waar zij
zij in
in 't droge
wat
droge losten
losten en laadden!
laaddeni Ei!
Eil wat
kinderen om
om in die
kinderen
die paleizen
paleizen te
te wonenl
wonen! Oosten
Oostenen
enWesten;
Westen;ZuiZuiden
en Noorden
N oorden kwamen
kwamen samen
samen in
in Vlaanderen
Vlaanderen om
om ontelbare
ontelbare
den en
schatten te
schatten
te verwisselen.
verwisselen.
Nu nog
Dat volk had
had kunsten.
kunsten. Nu
nog staan
staan zijne twee schilderschodoor geheel
geheel de
len door
de wereld
wereld bekend,
bekend, en
en het
het goud
goud rolt op
op hunne

doeken. Beziet
Beziet ook
ook zijne
zijne stadhuizen,
stadhuizen, zijne hallen, zijne kloosters.
kloosters
doeken.
prachtige kerken:
kerken: en
van Maerlants
Maerlants lied
lied is
is nog
nogniet
nietververen prachtige
en van
geten.
Dat volk
volk had
had een
een tale,
tale, uitdruk
uitdruk van
van eigen
eigenbestaan,
bestaan, gepeis
gepeis
Dat
gevoelen. Het
Het sprak
sprak en
en schreef
schreef zijn
zijn eigen
eigen woord
woord met
metkokoen gevoelen.
ningen en prinsen.
prinsen. Het
Het handelde
handelde zijn
zijn eigen
eigen zaken
zaken met
met eigen
eigen
ningen
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tonge, schreef
wetten, in
in eigene
eigene taal;
taal;oordeelde,
oordeelde, bebeschreef eigen
eigen wetten,
stierde,
sprak, bad,
in een
een woord,
woord, leefde
leefde in
inzijn
zijn Vlaamsch.
Vlaamsch.
stierde, sprak,
bad, in
Dac volk
had godsdienst.
godsdienst. Beziet
Beziet dat
dat oude
oude Vlaamsche
Vlaamsche volkl
volk!
volk had
Overal
zijn werken
werken vindt
vindt gij
gij den
den stempel
stempel van
van zijn
zijn christen
christen
Overal in zijn
.geloof
geprent. Beproeft eens
eens of
of gij
gij uu den
denouden
oudenwaren
warenVlaming
Vlaming
geloof geprent.
in
het gedacht
verbeelden kunt,
kunt, zonder
zonder zijn
zijn godsdienst
godsdienst en
in het
gedacht verbeelden
christenheid.
kunt niet!
niet! Gij,
Gij, noch
noch niemand!
niemand! Dat
Dat
christenheid. Neen;
Neen; gij
gij en
cn kunt
gevoelen
in zijn
zijn gepeis
gepeis en
en in
inzijn
zijn hert,
hert, in
inzijn
zijn werk,
werk, en
en in
in
gevoelen ligt in
zijn
zijn woord:
woord: en
en de
de gesproken
gesproken taal,
taal, die
die ons
ons
zijn woord;
woord; ja,
ja, in
in zijn
in Vlaanderen
van. —
- Zijne
Zijne
Vlaanderen onverba~terd
onverbasterd overblijft,
overblijft,zit
zit er
er vol van.
gebruiken,
oude Vlaamsche
Vlaamsche gebruiken
gebruiken spreken
spreken van niets
niets
gebruiken, de
de oude
ander!:>.
Gaat eens
huis te
te lande
lande waar
waar het
het Fransch
Fransch nooit
nooit
anders. Gaat
eens in
in een huis
doorgewaaid
en ziet
ziet wat
wat ouders
ouders en
enkinders,
kinders,meesters
meesters
doorgewaaid en heeft, en
en wcrkliên
den vroegen
vroegen morgen
morgen tot
tot den
den laten
laten
werkliên daar
daar doen
doen van
van den
avond,
van den herfst
herfst tot
tot den
den oogst,
oogst,en
engij
gijzult.clen
zult. penchristenen
christenen
avond, van
glans
kennen van
van het
het oude
oude Vlaanderen.
Vlaanderen. De
De geschiedenis
Reschiedenis ververglans kennen
telt
luide genoeg
genoeg voor
voor wie
wie niet
niet doof
doof is.
is.
telt luide
Dat volk
volk had
had eigen
eigen gedaante,
gedaante, houcling,
houding, gedacht,
gedacht, inborst
inborst en
en
<>pvoeding.
Vlaming was
een Vlaming.
Vlaming. Vandaag
Vandaag nog
nog is
is
opvoeding. De
De Vlaming
was een
een Franschman
Franschman, een
Engelschman is
een EnEnFranschman Franschman,
een Engelschman
is een
gélschman,
Duitseher Duitscher;
Duitseher; maar
maar een
een Vlaming,
Vlaming, wat
wat
gélschman, een Duitscher
is een
een Vlaming?
Vlaming? Waar
\Vaar is
is zijn
zijn eigen
eigen gedacht
gedacht over
overeigenheid,
eigenheid,
<>vt'r
weerde, over schoon,
schoon, over
over land
land en
en taal?
taal?
over weerde,
\Vaa;is de
de Vlaamsche
Vlaamscherechtzinnigheid,
rechtzinnigheid, rondborstigheid,
rondborstigheid, treftrefWaar is
felijkheid
mannenmoed? \Vaar
zijn fiere
en edele
edele
feliikheid en mannenmoed?
Waar is
is zijn
fiere houding
houding cn
trotschh--irl?
O!zei
zeiKarel
Karel de
deStoute,
Stoute,gij
gijmannen
mannenvan
vanVlaanderen,
Vlaanderen,
trotschh-id? 0!
hebt
harde koppen
koppen en
taal, maar
maar dat
dat zal
zal ik
ik uu afleeren...
afleeren ...
hebt harde
en fiere
fiere taal,
Doch hij
hij heeft het
het laten
laten steken.
steken.
er heeft
heeft dan
dan een volk
volk be,taan
be"taan dat
dat van
van boven
boven tot
totbeneên
beneên
Zoo
Zoo er
~éll was
Vlaamsch. Dat yolk
vo;k moeten
moeten wij
wij doen
doen herleven.
herleven.
was en
en Vlaamsch.
ugo Verriest.
Verriest.
H
Hugo
Uit eDe
Vlagge.;», 1875.
1875.
De Ylaamsche
Vlaamsche Vla,gge

Die wilden
wilden wat
wat was
was recht
recht en
enwonnen
wonnenwat
watzij
zij wilden.
wilden.
Ledeganek.
Ledeganck.
Helaas,
waar is der
der oudren
oudren fierheid
fierheid nu
nu gevaren?
gevaren?
Helaas. waar
A. Rodenbach.
Rodenbach.
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HUGO
VERRIEST
I EST
H UGO VERR
Deerlijk
bij Kortrijk,
Kortrijk, 184o.
1840. GestorGestorDeerlijk bij
ven
als rustend
rustend pastoor
pastoor te
te IngoyIngoyven als
ghem
(W.-VI.) 1922.
1922. Leerling
Leerling van
van
ghem (W.-V1.)
Gezcl!e.
Leeraar van
Albrecht RoRoGezelle. Leeraar
van Albrecht
oenbach.
Van hem
hem verschenen:
verschenen:
denbach. Van
« Twint..ig
Vlaamsche Koppen»,
Koppen», «Re«ReTwintig Vlaamsche
gen
boog», «Op
« Op Wandel
\Vandel»,
Voorgenboog»,
», ««Voordrachten
». Medestichter
het
drachten».
Medestichter van
van het
studententijdschrift
«
De
Vlaam·
studententijdschrift « De Vlaamsche
Vlagge».
sche -Vlagge».
Foto
Gyselynck. Kortrijl,
Kortrijk
Foto Gyselynck,

99.
~OENEGALJI.
99. NOENEGALM.

I s noen!
noen! Daar
Daar rolt
rolt uit
uit hooge
hoogepopulieren
populieren
'tt Is
Een forsche
forsche galm,
galm, een
een luid
luid gebingebang.
gebingebang.
Een
't Is noen!
noen! De
Dewandelende
wandelende klokken
klokkenzwieren
zwieren
En plengen
rkngcn over
over 't veld
hun blij
blij gezang.
gezang.
veld hun
werk houdt
houdt op;
op; de
deblijde
blijde zangers
zangers staken:
staken:
H ct werk
Het
En wind
wind en
en molen
molen vallen
vallen stil
stil alom.
alom.
De lucht
lucht hangt
hangt grondloos
grond looswijd
wijd c-n
en diep
diep te
teblaken:
blaken:
Het aardrijk
aardrijk straalt
en
schemert
stil
en
stom.
straalt en schemert stil en stom.
wcelge hoN
hO\ ing
in doom
doom des
des vreden:
vreden:
De wcelge
ing rust
rust in
gcurge bloemen
bloemen bengelen
bengelen op
op de
de haag:
haag:
De gcurge
En langs
langs de
degroene
groenelorrimerpaden
lommerpaden treden
treden
En
dorpelingen hongerig
hongerig en
en traag.
traag.
De dorpelingen
Lijk blauwe wierook stijgt uit alle
alle verten
verten
Lijk
meenge rookdraad
rookdraad in
in den
den zonnegloed.
zonnegloed.
Zoo meenge
lijk ecn
(( n wicrcok
wicrcok walmt
walmt uit
uit chri
chri ten
tenherten
herten
En lijk
Het noengebed,
noengebed, de
de schoone
schooneMoedergroet.
Moedergroet.
Het
D. Vanhaute.
Vanha.ute.
D.
t;::.• Rijmgeclicliten
RijmgecJicht.en ". Vl.
VI.

nnkenhaUe.
LeuvctI.
okenhalle, lieuvett.

(W.-Vl.) 1869.
1R69. Pastoor
Pastoor t~
DELFIEN \!Al~liAu·l~. Ardoye (W.-V1.)
Handzame- (Edewalle).
(Edewalle). Schreef
Schreef o.
a. de
de sage
~age« (Parsifal»
Parsifal» en
C:1
Handzame
o. a.
« Ri1mgedichten
)'.
Rilmgedichten».
N-B iq
15
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ZOMERNACHT
NOOR"·.~GEN.
ZOMERNACHT IN
IN NOORWEGEN.

Bergen,
Juni 1910
Bergen, Juni
19io
Niets
zoo verrassend
verrassend en
zoo treffend
treffend als
als de
de zomersche
Niets is zoo
en zoo
nachten in 't Noorden.
Bergen niet het
het land
land van
van ««nimnimNoorden. Wel is
is Bergen
mer
beroemde land der
der nachtzon ligt
het beroemde
mer nacht»; het
ligt veel hooger
boven d:!
middellijn van
Noorwegen. Maar
Maar hier
hier genieten
genieten wij
wij
clz middellijn
van Noorwegen.
sinds
weken reeds
reeds van
van de
de zonnige klaarte 's avonds,
in
sinds weken
avonds, als
als in
het verdere
Europa reeds
reeds de straten
met gas en
het
verdere Europa
straten zijn
zijn verlicht
verlicht met
en
elektriciteit.
in den
den nacht
nacht lezen
lezen de
de menschen op
elektriciteit.Tot
Tot laat
laat in
op de
straten
pleinen hun
hun krant
krant bij
bij helder
helder daglicht;
daglicht; de
de rijtuigen
rijtuigen
straten en
en pleinen
rennen
nacht door
door zonder
zonder licht;
licht; de
de gaslantarens worworrennen heel
heel den nacht
den
niet ontstoken,
ontstoken, de
de winkels
winkels niet
niet verlicht;
verlicht; de
denachtelijke
nachtelijke
den niet
fietsers zonder
zonder kaars,
kaars, beloop
en geen boete; en
de stations
stations
beloopen
en op de
en sporen,
sporen, op wegen
wegen en
en straten
straten wordt,
wordt, heel
heel den
dennacht
nachtdoor,
door,
lantaarn of fakk~l.
gearbeid zonder lantaarn
fakkql.
. v..'
anneer dan
het nacht?
nacht? Er
Er isis geen
geennacht
nacht meer,
meer, geen
geen
Wanneer
dan is
is het
donker
duisternis. De zon
zon gaat
gaat onder
onder om
om halfE;lf
donker en
en geen duisternis.
halfe.lf en
't avondrood
den fjord,
fjord, als
als de
de bergen
bergen
avondroodhangt
hangt nog
nog wazig
wazig over
over den
in 't Oosten
reeds weer
weer om
schenen worden
worden door
de eerste
eerste
Oosten reeds
omschenen
door de
glorie
van den
den dageraad...
dageraad ...
glorie van
Geen
nacht treedt
Over de weiden,
weiden, die
die als
als golvende
golvende
Geen nacht
treedt in.
in. Over
hellen naar
bloemvelden hellen
naar den waterrand, sluipt voorzichtig een
ijle, fijne
nevel, een vochtige
vochtige adem
adem van
van 't meer,
meer, die de
de
fijne witte
witte nevel,
bloemen en
en 't bloeiend
kruid verfrischt.
verfrischt. 0, die
weelde van
van
bloemen
bloeiend kruid
die weelde
weidebloemen en die prachtige verven
verven van
van 't wuivend weideveld!
eerste hooi werd
werd al gemaaid,
gemaaid, en
en over
over de
de weide
weide uitgehanHet eerste
gen op
draad. Het geurt
geurt zoo
zoo frisch
frisch en
en fijn
fijn door
door den
den
op hekken
hekken van draad.
lichten nacht.
nacht. En de
de vogels
vogels kunnen
kunnen den
den slaap
slaap niet
niet vinden;
vinden; de
de
koekoek roept
roept nog
nog steeds
steeds zijn
zijn roep;
roep; en
en er .zijn
merel fluit, de koekoek
nog velen
velen wakker
wakker te
te middernacht; nu
nu hier
hier weer
weer een
een friser nog
vogels tem, dan daar weer een even
even opklinken
opklinken van
van zingend
sche vogelstem,
geluid.
bloeiende wereld
wereld ademt
ademt vrede,
vrede, en
en sluimert
sluimert onder
onder den
den
De bloeiende
lichten hemel
hemel in
in droomen van rijk
Ijjk en rijp
rijp geluk.
geluk. Enkel
Enkel bloeEaten
bloemen; er
er zijn
zijn geen
geen sterren
sterren meer,
meer, die
die den
dennacht
nacht
men, alles
alles bloemen;
men,
aankondigen, daar de hemel
hemel niet
niet meer
meer verdonkert; enkel klaaraankondigen,
te, alles vreugde en
en leven:
leven:
«{( Het zijn
zijn de
de lichte nachten
nachten van
van Sint
Sint jan»1
Jan»1
Rutten.
Dr. Felix
Felix Rutten.
Dr.
Lanáen en Liên
Liên»,J, Vl.
VI. Boekenhalle,
Boekenhalle, Leuven.
Uit tc Landen
Een \ era
erB uit
het lied
lied van
van Albertine Smulders, ge'Aranzet,
ge:oonzet door A.:.tlitir
\,·tltnr
1. Een.
uit het
MeuJema·DS.
Meulemans.
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R U TTEN. Sittard
FELIX RUTTEN.
Sittard (Holl.-Limburg) 1882.
Echtge1882. Echtgenoot van
de
dichteres
Marie
Koenen.
Schreef
gedichten
en
van
dichteres Marie Koenen. Schreef gedichten en
tooneelspelen. Reisde
veel
in
Europa
en
gaf
ons
zijn
reisinReisde veel Europa en gaf ons zijn
drukken in «« Van
Landen en
en Liên
».
Liên ».
Van Landen
11•1111111•1111111111MMIMINNIND
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De zwarte pokken teisteren
de streek.
streek. De onderpastoor en d~
erdP, d'Okl
dokter
teisteren de
verrast.
zijn 's nachts op ziekenbezoek
ziekenbezoek en worden door
een hevig
hevig onweer verrast·.
door een

weerlilcht
Nu
tierde en
huilde en
loeide de
de wind
wind en
en de
de weerl~cht
Nu tierde
en huilde
en loeide
sloeg
en hersloeg
kermden en reutelden
reutelden de
de boomen,.
boomen,
sloeg en
hersloeg;; akelig
akelig kermden
schromelijk gewrongen
getormenteerd in
de hellezwarte
gewrongen en
en getormenteerd
in de
lucht, waar
in duizelige
duizelige vaart.
vaart.
waar de vlage reed,
reed, in
Met
zotte
sprongen
ijlde
het
paard
vooruit
stapte het
het
Met zotte sprongen ijlde het paard vooruit en stapte
hotsebotsend rijtuig
voort,
waarin
priester
en
dokter,
bleek
en
rijtuig voort, waarin priester en dokter, bleek en
bevend ingekrompen
zaten.
--In
het
gulpende
donderlicht
ingekrompen zaten.
In het gulpende
stonden
de boom
en, die
al weerskanten
weerskanten den
den zandweg
zandweg bebedie al
stonden de
boomen,
zetten, gewrongen
en
geplooid
vol
doodsdreigementen.
Nut—
gewrongen en
vol
teloos een
woord te
te spreken,
spreken, de
de stemmen
stemmen bleven
bleven verdoofd in
een woord
de
knallende, daverende
daverende donderslagen
donderslagen en den
den bulderenden
de knallende,
wind. -— Heel de
de ruimte, van
den
grond
tot
den
hemel, was
was een
een
van
tot den hemel,
enkele
oven
van
vloeiende
vier
en
vlamme,
waarond!!r
heel
heel
de
waaronder
enkele oven
vier en
aarde
schokte
en
beefde.
Vreemde,
nare,
duivelsche
geruchgeruchaarde
beefde. —
ten
rezen op
op en
enkruisten
kruisten klagend,
klagend,stenend,
stenend,kermend,
kermend,huilend
huilend
ten rezen
en brieschend ontzettend
door
malkaar;
soms
scheen
het
menontzettend door malkaar; soms scheen het menschengejammer,
smeekend
om
hulp;
soms
geloei
van
beesten,
van
schengejammer, smeekend om hulp; soms
in woede ontstoken,
de oorverdoovende donderslagen,
met
donderslagen, met
ontstoken, tot
tot de
een enkelen
slag,
alle
g,eruc-ht
onder
hun
helsch
gedaver
verhun helsch
enkelen slag, alle gerucht
smachtten.
- En
nu kwam
kwam de
de regen af,
kletsend, ronkend,
ronkend.
af, kletsend,
En nu
smachtten. —
gietend
in
lange
pezen,
dicht
en
gesloten.
pezen, dicht en gesloten.
gietencl in
-- « God
I» schreeuwde
schreeuwde de priester
priester op
op eens.
eens.
God!»
Op
drie
stappen
v66r
het
rijtuig
kraakte
een populier
populier rad
rad
het
rijtuig
kraakte
een
Op drie stappen
tegen
kroon af
af. en
en zijn
zijn takkewerk versperde
en
versperde den
den weg en
tegen de kroon
miek den doortocht
doortocht onmogelijk.
onmogelijk.
-— « Ouw
I» huilde
de dokter,
dokter, zijn
peerd uit
al zijn
zijn
uit al
zijn peerd
Ouw!lOuw
Ouw!»
huilde de
krachten
inhoudend.
krachten inhoudend.
-— ccc Laat
priester met
met rillende
rillende
smeekte de priester
Laat ons terugkeeren» smeekte
stern.
stem.
- « Ouwl
Ouwl MiltonI
moorelde1 è'2' c:okter,
r]okter, uit
Ouw!» mooreldel
Milton! Ouwl»
Ouw! Ouw!
1. Atocrelen
ldoorelen (gewest):
brulIe!!.
(gewest): dof brullen.
2 27
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springend en
en het
het rijtuig springend
het doodbevreesde
doodbevreesde dier
dier bij
bij cie
de neusneusgaten grijpend.
grijpend.
-_.
onderpastoor .
- - «« Dokter!»
Dokter!» schreeuwde
schreeuwde de onderpastoor.
..- -- «« Onderpastoor,
uI» klonk
klonk het
het door
door het
het
Onderpastoor, spring
spring uit!
uit! Haast
Haast u!»
stormgeloei.
Met
moeite genaakte
onderpastoor den
grond, als
als een
een
Met moeite
genaakte de
de onderpastoor
den grond,
vierige
slang regelrecht
regelrecht boven
boven zijn
zijn hoofd
hoofd uit den
den hemel
hemel sloeg;
sloeg;
vierige slang
een
gruwelijke donderslag
wereld schudden
schudden en
en
een gruwelijke
donderslag deed
deed heel
heel de wereld
beven
een gloeiende
gloeiende bal sprong
sprong uit
uit de
degloeiende
gloeiende luchten,
luchten,
beven en
en een
boven
een populier,
populier, nevens
nevens hem;
hem; op
ophetzelfde
hetzelfdeoogenblik
oogenblik
boven op een
kwam
de volle
volle vlaag
vlaag lilt
uit het
het Zuiden
Zuiden afgerukt
afgerukt en
en op
op een
een stond
stond
Imam de
zagen priester en
en dokter,
dokter, v(56r
vóór en bachten
bachten hen,
hen, de
deoude,
oude,zware
zware
boom
en plooien
gekraak en
en geknetter.
geknetter.
boomen
plooien en
en afbreken,
afbreken, met
met eenig gekraak
-Heelde
deweg,
weg, voor
voor en
enachter,
achter,lag
lagafgeblokt
afgebloktmet
metstammen
stammen
-- Heel
en spillen;
spillen; om-en-om
om-en-om lagen
vruchten gerold
gerold en
engesmeerdl,
gèsmeerd 1 ,
lagen de
de vruchten
nat
te blinken
blinken in
in de
de'bleeke
bleeke klaarten,
klaart en, en
en over
over alles
alles reed
reed de
de
nat te
helsche
gulpte de
de plassende,
plassende; ronkende
ronkende regen.
regen: —
- Al
Al
helsche wind
wind en
en gulpte
door den
den nacht
nacht huilden
huilden en
en jankten
jankten de
dehonden,
honden, en
envluchtende
vluchtende
vogels
ontzettend, angstig en
en scherp
scherp noodgeschreeuw.
noodgeschreeuw.
vogels losten ontzettend,
- « Stillel
I manneke,»
manneke,» streelde
de dokter.
dokter.
Stille! Milton,
Milton, Stille
Stille!
streelde de
Op
een oogenblik
oogenblik spande
spande hij
hij de
de bevende
bevende beeste
beeste uit
uit en
enzijn
zijn
Op een
rijtuig in
iil 't midden
zandweg latend,
latend, sprong
sprong hij
hij met
metzijn
zijn
midden van den zandweg
paard de
de gracht
gracht over
over op
.op het
het veld,
veld, huilend:
huilend:
-— «« Mijnheer
Onde1]>astoor, korn!
kom! vlucht!
vlucht I haast
haast u!
uI Gauw
Gauw
Mijnheer de
de Onderpastoor,
naar Flora
Flora Becelaere's.».
Becelaere's.»·
.
het doorweekte
doorweekte land
land en
en de
denlatgesmeerde
nlatgesmeerdevruchten
vruchten
Al
over het
Al over
liepen
ze nu,
snakkend en stenend,
stenend, de
de dokter
dokter voorop
voorop met
met het
liepen ze
nu, snakkend
doodbevreesde
priester achteraan,
achteraan, met
met de
de toga
toga
doodbevreesdepeerd
peerden
en de
de priester
opgetrokken_
- Tien minuten
minuten lang,
lang, tien
tien eeuwen
eeuwen gelijk,
gelijk, stormstormopgetrokken. —
den ze
ze tegert
tegen" den helschen
helschen storm
storm en.eindelijk
en eindelijk liepen
liepen ze
ze uitgeput,
uitgeput.
half zot
zot en half dood,
dood, het
het hof
hof van
vanFlora
FloraBecelaere
Becelaerein.
in.De
Depriespriester bokte
bokte met
met beide
beide vuisten
vuisten op
op de
devoordeur,
voordeur, wijl
wijl de
de dokter
dokter met
met
zijn
stalling vluchtte.
vluchtte. —
- Op
Op het
het kloppen
kloppen van
van den
den
ziin peerd
peerd in
in de stalling
priester
werd de deur
deur geopend
geopend en
en Baudewijn
Baudewijn verscheen
verscheen in
in de
de
priester werd
licbtsmeet,
schreeuwend vol
vol ontzetting:
ontzetting:
lichtsmeet, schreeuwend
- «
Mijnheer de
de Onderpastoor!»
Onderpastoor I »
« God!
God! Mijnheer
- «De
dokter
ookI»
jaagde
de priester.
priester.
« De
ook! »
de
- «Waar?
Waar
is
hij?»
« Waar?
is hij?»
- « In de stalling.»
stalling.»
-In hu'is!»
hüis!» snakte
snakte Boudewijn,
Boudewijn, den
den priester
priester bij cIe
- «Toel
« Toe! In
de
schouders
grijpend
en
hem
in
de
keuken
duwend.
schouders grijpend
hem in de keuken duwend.
1. Ge6meerd
~meerd (gewest):
(gewest): verpletterd.
verpletterd.
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Rond den
heerd zaten
zaten ze
allen te
te bidden,
bidden, Flora
Flora in
in den
den
den heerd
ze allen
grooten
ronde,
grooten zetel
zetelen
enIda
Ida BO.;toen
Bo,toennevens
nevenshaar,
haar,verder,
verder,inronde,
bleek en
en ontzeml.wd
ontzem\wd het
het werkvolk.
werkvolk.
-— «
Ida, strooivier!»
strooivier I» beval
beval Baudewijn,
Baudewijn, den
den priester
priesteraanwijaanwij«Ida,
zend.
maid.
In één
één grepe had
had hij
hij den
den lanteern
lanteern vast,
vast, ontstak
ontstak hem
hem en
enijlde
ijlde
naar
de stalling.
stalling. —
- Eenige
Eenige stonden
stonden later
later kwam
kwam hij
hij met
met den
den
naar de
dokter
keuken weer
weer in;
in; de
dedienstboden
dienstbodenmaakten
maaktenplaats
plaatsen:
en
dokter de keuken
de twee heeren gingen
gingen ziteen
zilLen in de
de hoeken,
hoeken, alalwederkanten.
wederkanten van
van
haard, waar
waar nu
nu een
een geweldig
geweldig koolzaadstrooivier
koolzaadstrooivier in
in brandde.
brandde.
E. Vermeulen.
Vermeulen,
Uit
Boekenhallt" Leuven.
I.-eUI·('ll.
Zwartm Pokken
Pokken»,», VI.
VI. lioekenhatle,
«De Zwa.rte
uit eDe

EDWARD
VERMECLEN
EDWARD VERMEULEN

(deknaam:
Warden Oom)
Oom)
(deknaam: Warden
Hooglede (bij
(bij RoeBecelaere t861.
1861. Hooglede
selare).
Onze nieuwe
nieuwe Conscience.
ConscÏence.
selare). Onze
Zijn
it ons
Volk. Voor
Voor
Zijn leuze
leuze is:
is: « U
Uit
ons Volk.
ons Volk». Schreef
Schreef o.
o. a.a.«
De ZwarZwar« De
te Pokken»,
Pokken», «De
«De Pauwenschreeuw»,
Pauwenschreeuw»,
«Grepen
hetDierenleven
Dierenleven»,»,
« Grepen uit het
,(« Pee
Vlaminck».
Pee Vlaminck».

]t'-oto
GyselYllck,
Foto Gyselynck,
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Kurtrijk
Kortrijk

IN
IN DE VLAGE.

Trientje,
Lowietje en
Poe<ntje zijn
zijll 's
it
'wens iin
's llOens
en Poentje
Trientje, Lowietje

'l
't

boseli ,y;:tan.
booiclt
:-çaan :;pelen.
"pclen

l'U

worden
dool' een
een onweer
onweer verrast.
Verlaat.
worden door

Medeen viel
dommelende slag
dreunde door
door heel
heel
viel een
een dommelende
slag die
die dreunde
het
bosch en
en verging
verging in
in een
een lange
lange reke
rekewreed
wreed geruchte.
geruchte. De
De
het bosch
jongens bezagen
boomen en
en de
de lucht.
lucht. 't
jongens
bezagen malkaar
malkaar en
en dan
dan de boomen
Stond
zwart, zonder zonne
zonne nu, en
en er
erkwam
kwam een
eenwarme
warmewind
wind
Stond al zwart,
Werd duister
door
de takken
takken werken,
werken, alalzoevend.
zoevend. 't Werd
duister lijk
lijk bij
bij
door de
nachte
bij poozen
poozen zoo
zoo stil dat
dat 't benauwelijk was.
was,
nachte en bij
En nu!
nul —
- ze
ze sloegen
sloegen elk
elk een
een kruis
kruis —
- er
er vloog
vloog een
cen kogel
kogel
vuur
lucht, en
en 't't kraakte en
en 't brak en
en 't scheurde al
vuur door de lucht,
229

wat
in 't bosch was.
wind kwam
kwam op,
op, de
de takken
takken wiegden
wiegden
wat er in
was. De wind
en wrongen, en de
de blaren
blaren joegen
joegenen
enpijnden
pijndenen
enzware
zwaredruppels
druppels
sloegen in
in 't zand.
- «« Gauw,
donderen.»» Lowietje
Gauw, gauw,»
gauw, » zei
zei Trientje, «« 't gaat donderen.
zei
Poentje huilde.
huilde. Zij
Zij namen
namen 't kind
bij een hand
hand
zei niets en Poentje
kind elk bij
en
kosten om
om uit
uit de
de boomen
boomen te
tekomen.
komen.
en liepen al
al wat ze kosten
-—«Oeie!
Oeie! Oeie!»
Oeie!» ze
ze sloegen
handen v66r
vóór de
de oogen
oogen en
enblebie·
sloegen de handen
ven staan,
staan, -— een gouden
gouden slang
slang draaide
draaide rond
rond een
een boom,
boom, en
en heel
heel
het bosch was
was klaar
klaar vuur,
vuur, en
en 't dreunde,
dreunde, en 't bonkelde steenen
slagen rommelend
rommelend en
en 't berstten
honderdduizend takken uiteen.
uiteen.
berstten honderdduizend
Bevend
zonder opkijken
opkijken mieken
kruis en
en alle
alle
Bevend en zonder
mieken zij
zij nog
nog een kruis
drie
kropen ze
onder de takken,
takken, diepe
diepe in
in een
een gracht.
gracht. Trientje
Trientje
drie kropen
ze onder
bond
het kleintje
kleintje zijn
zijn voorschoot
voorschoot over
over het
het aangezicht
aangezicht en
enzij
zij
bond het
bleven
daar ineengekrompen
ineengekrompen zitten
loeren door
door
bleven daar
zitten bibberen
bibberen en
en loeren
hunne
luide «« Onze Vaders» lezen.
lezen.
hunne vingers en luide
- « Ge
-niet kijken,
kijken, Lowietje,
Lowietje, de
de donder
donder zou
zou uu blind
blind
Ge moogt niet
slaan.»
wrongen hun
hun zware
zware takken
takken en
en 't piepte en
slaan. » De boomen wrongen
't ruischte
ruischtc eendlijk.
eendlijk. Het water
water regende
regende bij
bij goten
goten uit
uit het
hetblarenblaren·
gewelf
op Trientjes
Trientjes strooien
strooien hoed,
hoed, op
op Lowietjes
Lowietjes blooten
blooten kop
kop
gewelf op
en dwars
dwars door
door zijn
zijn gescheurd
gescheurd hemdeke.
hemdeke.
En slagslag op
donder; de hemel
hemel ging
gingopen
openen
enbraakbraakop slag
slag viel de donder;
lijk een heete oven.
oven. De
Dejongens
jongenszaten
zatenininmalkaars
malkaarsarmen
armen
te vuur lijk
gekropen. Poentje
en 't was
maar als
als 't lang
gekropen.
Poentje diepe
diepe al
al onder
onder --- en
*as maar
stil bleef
bleef dat
dat ze
ze bevend
bevend en
en verlegen
verlegen 't hoofd dorsten
dorsten uitsteken.
---«.« Dat we
we nu
nu thuis
thuis warenl»
waren I »zuchtte
zuchtteLowietje.
Lowietje.
Nog eens
eens de
de lucht
lucht al
al hemel
hemel en
envuur
vuur en
en slaan
slaan en
en breken
breken en
en
kraken dat
dat d'eerde
d'eerde daverde
daverde en
en schudde.
schudde.
kraken
- « Och God,
God, och
God, help
help ons
ons uit
uit het
het bosch
bosch en
enbij
bij moemoeoch God,
kermde Trientje.
Trientje. Als ze
ze weer
weer de
de oogen
oogenopen.
open deden
deden zagen
zagen
der,» kermde
in de
de diepte
diepte den
den eendlijken
eendlijken beuk
een spil
spil
•Zlij beneden in
beuk met
met een
en de
dewitte
wittesplinters
splintersbloot,
bloot,met
metaverechtsche
averechtscheblaArs
blaars
afgeslagen, en
omgekeerd, stond hij
hij daar lijk
lijk een vent met
met één
één arm
arm af.
af.
omgekeerd,
regen viel.
viel in
inrechte
rechtestriemen
striemengezapig
gezapigneier;
neêr; 't geruchte
De regen
verflauwde en 't geluchte
geluchte brak
brak open.
open. Doorzijpt
Doorzijpt van
van 't water
verflauwde
kwamen de jongens
jongens uit
uit de
de gracht
gracht gekropen
gekropen en
enzezestonden
stondennu,
nu,
kwamen
ingehouden asem te
te kijken
kijken op
op den
den boom
boom die
diezoo
zoovreeselijk
vreeselijk
met ingehouden
gekloven was
was en den
den tak
tak die,
die,lamgeslagen
lamgeslagen hing
hingtetezwemelen
zwemelen
gekloven
diepte. De
De donder
donder rommelde
rommelde nog
nog maar
maar 't was heel ver,
,ver,
over de diepte.
rijden met
zware wagens
harden steen.
steen. Lowietje
Lowietje pakte
pakte
lijk rijden
met zware
wagens over harden
zijn broertje
en zij
zij liepen
liepen recht
recht naar
naar d'opening
d'opening van
van
zijn
broertje op
op den
den rug en
ze de klare
klarelucht
luchtzagen.
zagen.Zij
Zij tnoesten
moesten uit het bosch,
de dreef, waar ze
weg van
van die
die boomen
boomen waar
waar 't zoo benauwelijk spookte en
en kraakte
kraakte
weg
donker was.
was.
en donker
23o
23°

Buiten
lucht vol
vol goudgebekte wolken
zon
wolken en
en de zon
Buiten hing
hing de
de lucht
stak
haar klare
regen viel
viel in
in
stak haar
klare priemen
priemen door
door den
den hemel.
hemel. De
De regen
schoone, blinkende dreupels en 't zag
er al
al zoo
zoo nieuw,
nieuw, zoo
zoo
zag er
frisch,
zoo raar
raar blijde
blijde uit,
uit, lijk na een vlage krijschens
krijschens als
frisch, en zoo
als de
blinkende
tranen in lachende
lachende oogen hangen.
molen stond
stond
hangen. De molen
blinkende tranen
nog altijd zwart,
wijd open
open en
en stil.
hier
zwart, zijn
zijn zeilen
zeilen wijd
stii. 't't Was
Was hier
alles zoo
zoo vreedzaam en 't was
hen dat de boomen
was ver bachten hen
woelden.
daar vlogen
vogels, en
en de
de koekoek zat
woelden. Hier
Hier en
en daar
vlogen de
de vogels,
te roepen
roepen in een
een koomstuk. Lowietjes
tegen zijn vel
Lowietjes hemd
hemd was tegen
geplakt;
zijn broek
hem van de
de leden
leden en
enzijn
zijn haar
haarhing
hing
geplakt; zijn
broek woog
woog hem
in lekende tressen langs zijn
zijn kaken geplakt.
geplakt. De
Dewitte
witte bollekens
van Trientjes voorschoot waren
waren met
met 't zwart
zwart dooreen geloopen
cn
de natte
natte koomstalen zweepten haar dun rokje. Poentje
en de
pletste
met zijn
zijn bloote voetjes
de plasschen en 't vroeg
voetjes in
in de
pletste met
naar
moeder.
naar moeder.
-— «We
zijn albij
t'huis, kind,» troostte Trientje.
Trientje.
«We zijn
albij t'huis,
Zij gingen door 't natte gers en de riekende
riekende koornstikken op
de glibberige
glibberige wegelkes tot
aan de
de groote straat.
straat.
tot aan
Kijk, daar,
draai kwam
kwam moeder;
moeder; zij
zij had
had een
een
daar, achter
achter den
den draai
baalzak
twee regenschermen
regenschermen onder
onder den
den arm,
arm.
baalzak op het hoofd en
en twee
-— zij
zij blekte leelijk.
krijgen» zuchtte
zuchtte Lowietje:
-— «Wij zullen
zullen slagen krijgen»
Lowietje.
Stijn·
Stijn SStreuvels.
treuvels. 1
Uit «Lelltl'lt~\·en
r. Veen,
V-een, Amsterda.m.
Amsterdam.
g Leriteleven »," L . .J.
J.
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.Een stralende
stralende zomeruchtend
trekken het
veld in.
zomeruchtend!! We
We trekken
het veld
in. Er
hangt een zilveren
dingen en
en dauwdruppels sparzilveren waas
waas over
over de dingen
kelen op
groen:
op het groen:
«
eerde doomt, de biezen
biezen leken
« De eerde
van
van den vroegen morgenbrand.
morgenbrand.»»

Kijk,
leeuwerik op;
hij stijgt,
stijgt, en
en stijgt,.
Kijk, daar
daar fladdert
fladdert een
een leeuwerik
op; hij
stijgt,
en
de zon,
zon, die
die «« 't al vol
vol leven
leven strooit
strooit en
en vQl
en groet de
vgl onzegbaar
schoonzijn
». En bewonderend
dichter na:
na:
schoonzijn».
bewonderend zeggen wij
wij het
het den dichter
1.
;Le~IlIlScheta op blz. 34.
1. ilievenoschets
23[
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et Is
eerste zonopstaan,
Is schoon, bij
«'t
bij 't't eerste
zonopstaan.

blinkend oosten zwemt
als
zwemt
als 't't blinkend
in 't licht,
in
leeuwerk ga teteslaa.n
slaan
licht, den leeuwerk
die zingt
klemt en
en klemt.»
klemt.»
zingt en
en klemt
We gaan
gaan voorbij
voorbij·korenvelden.
korenvelden.
't Is schoon, wanneer,
wanneer, lijk
lijk ruischend
ruischencl goud.
het
koren sperkti
sperkt 1 en
en zwaait,
zwaait,
het koren
2 , op
en, reuzelende
douwt
reuzelende2,
op en
en neder douwt
en
wiegewagend waait.»
waait.»
en wiegewagend
Honderden
zijn wij
wij voorbij
voorbij korenvelden
korenvelden gegaa.n;
Honderden keeren zijn
gegaan;. we
zagen
En nu?...
nu? ..Zie
Ziejejedat
datdeinen.-1
deineJFI goud?
goud?
zagen niet, we
we hoorden niet. En
Hoor je
Hoor
je dat
dat ruischen?
ruischen?
« Neen,
kan geen
geen snare
snare tale&
talen;;
Neen, 't en
en kan

die
zoo zoete
zoete om
om hooren
hooren is
is
die zoo
als 't gerep der
roggestalen,
der roggestalen,
als 't geroer
van 't koren is.»
geroer van
komt een
eenzwaargeladen
zwaargeladen kar
karafgeboluerd.
afgeboluerd.
Over
Over den steenweg komt
paard heeft
heeft het
het heel
heel lastig.
lastig. Luister,
Luister, hoe
}:loe de
dedichter
dichter het
het
Het paard
ons afschildert:
afschildert:
het, stijf
stijf en stevig,
stevig,
«Stampvoets stoot
stoot het,
de stompe
stompesteenweg
steenwegbeeft.
beeft.»
dat de
»
volgt een
een tweespan:
tweespan:
Er volgt
stenen, ze
ze stijven
stijven
«Ze stappen,
stappen, ze
ze stenen,
stringen; en 't ronde
ronde gareel,
gareel,
de stringen;
spant op hun spannende
spannende lijven.»
lij\'en.»
het spant
het
dC" koeien
koeien in
in de
de weide
weide ginder!
ginder I Koeien!
Koeien! Is
Is er
er -Nei
wel iets
En de
zoo plomp
plomp 'en
zoo
dom
als
een
koe?
Toe
maar!
laat
GezeIIe
fen zoo dom als
koe? — Toe maar! laat Gezelle
dieren even
evenbeschrijven:
beschrijven:
ons die
die dieren
« Aanschouwt mij,
mij, hier
hier en
en daar,
daar,
«Aanschouwt
bende Casselkoeien,
Casselkoeien,
die bende
b~in van
van haar,
haar,
louter bruin
die, louter

zooveel blommen
blommen bloeien.
bloeien.))
als zooveel
.({ 't Is prachtig,
prachtig, hoe
hoe ze
ze staan,
staan, gebeiteld
gebeiteld en
engesneên,
gesneên,
.«
),

lijk beelden
beelden over
over heel
heel die
diewijde
wijdeweide
weideheen.
hoon.))
lijk
»
1. Sperken:
8perken: knappen,
kna.ppell, knetteren
knetteren; rijpend
rijpend karen
koren hoort
hoort ineal
ln,m spoJrken
spi>rken
in
in de
de zon.
zon. - 2.
2. Reuzelen:
Reuzelen : uitvallen
uitvallen (van
(van graan)„
graan)" ook
ook zacht
zacht IlIiidl"n. ' 3. Talen
Talen:
spreken, zingen.
zingen.
3.
: spreken,
-
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Waarlijk, 't is prachtig,
prachtig, en we
we moesten
moesten vanavond
vanavond langs
langs hier
hier
terugkeeren,
moegegraasde koeien
koeien hooren
hooren
terugkeeren, dan
dan zouden
zouden wij
wij de moegegraasde
loeien:
«Heur trompe
trompe steekt
koe, ze is
is moe
moe
steekt de
de koe,
van
neerstig om
te knagen...
knagen ...
van neerstig
om te
ze
steekt de
detrompe
tuit, om
om uit
uit
ze steekt
trompe en tuit,
den meersch
mogen komen.»
komen.»
meersch te
te mogen
En nu
nu weer verder! 't Wordt heet.
heet.
«De daverende
daverende zonne
zonne danst
danst
en
dingeltl op
de daken»
daken»
en dingelt1
op de
van
de landelijke
landelijke huizen.
huizen. Maar
boomen langs
langs den
den
van de
Maar onder
onder de
de boomen
weg is 't koel,
en
we
zijn
de
goede
abeelen
dankbaar
met
den
koel,
we zijn de goede abeelen dankbaar met den
dichter
die
ook
meermalen
mocht
dichter
ook meermalen mocht
« vluchten
dak,
vluchten onder 't groene
groene dak,
als
het zweerd
der zonnestralen
zonnestralen
als het
zweerd der
scherp hem
in de
de lenden
lenden stak.»
stak.»
hem in

Er waait
waait een
een frisch windje
nu en
en dan
dan ruizelen
ruizelen de
windje hier
hier en
en nu
riethalmen
sloot:
riethalmen langs
langs de sloot:
««0!
0 I 't ruischen
ranke riet!
riet!
ruische.n van het ranke
oo wist
wist ilc
ik loch
loch uw
uw droevig
droevig liedI»
lied I »
groene riet
riet lacht
lacht de
de blauwe
blauwe gracht
gracht
Beneden
Beneden achter
achter het
het groene
ons
tegen. er ligt
ligt
ons tegen,
«geen rimpellcen
rimpelken in
in 't lief
gelaat
lief gelaat
des
waters, dat
dat vol
vol blommen
blommen staat.»
des waters,
En tusschen
tusschen de
de ««wilde
wilde en
en onvervalschte
onvervalschte pracht»
pracht» van
van die
die
bloemen
vlugge draaikevertjes,
draaikevertjes, de
de « schrijverkes
», die
schrijverkes»,
bloemen spelen vlugge
Gezelle
gemoedelijk begroette:
begroette:
Gezelle zoo gemoedelijk
cO
krinklende,winklende2
winklende2 waterding,
waterding,
(0 krinklende,
met 't zwarte
kabotsekenS
aan,
zwarte kabotseken3 aan,
wat
zien
ik
toch
geren
uw
kopke
flink
wat zien toch geren uw kopke flink
al schrijven
schrijven op 't waterke gaan!»
gaan! »
Is dat
dat alles
alles niet
niet heel
heel lief?
lief?
een teil
teil melk
melkgaan
gaanhaleni
halen
Kijk, daar
daar nadert
nadert «« Mietje»;
Mietje»; ze
ze is
is een
bij
boer.
bij den boer.
1. Dingelen:
Dingelen : laaien.,
.Laaien, wemeIen.
wemelen. —
- 2.
2. Winkelen: winkels
winkels(hoeken.
(hoekenmaken.
m.a.kem.VgL_
V gL.
2
winlrell:aa.k).
- 3.
Kabotse: muts.
'nuts.
3. Kabotse:
winkelhaak). —
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Meiske met ziin
«-' t Meiske
zii~ teele melk,
melk,
oQ
voetjes,
oQ zijn
zijn bloote voetjes,
lang
gelijk 'nen
'nen terruwstelkl:
terruwstelk1 :
lang gelijk
zoetjes,
zoetjes, zoetjes
zoetjes
zoetjes, zoetjes,
terdt
voort, en
en anders
anders niet
niet
het voort,
terdt22 het
als
zijn teele
melk en ziet
ziet 't.»
't.»
als zijn
teele melk
Aan de hoevepoort,
hoevepoort, naar
oude Vlaamsche
Vlaamsche zede,
zede, staat
staat een
een
naar oude
O.
L. Vrouw-kapel;
Vrouw-kapel; we
houden even
en bidden
bidden met
met onzen
onzen
O. L.
we houden
even stil en
dichter,
Moedermaagd zoo
zoo vurig
vurig beminde
beminde en
en haar met
met
dichter, die de Moedermaagd
zoo menig
menig roerend
roerend lied
lied vereerde:
vereerde:
« 00 Maria,
daar staat,
staat,
Maria, die
die daar
Gij
ben kwaad.
kwaad.
Gij zijt
zijt goed
goed en ik ben
Wilt
Gij mijn
mijn arme
arme ziele
ziele gedenken,
gedenken,
Wilt Gij
'k Zal
U een Ave
Ave Maria
Mariaschenken!
schenken I»»
Zal IJ
VO0IWe wa,ndelen
wandelen verder.
zwaluw zwiert
zwiert ons
ons gierend
gierend "oorverder. Een zwaluw
bij. Wat 'n vlugge vogel
vogel!I
I« Hij wentelt door
zijn aas zoo gulzig na,
na,
door de lucht zijn
nu
nu af, nu
nu om,
om, nu
nu w~g,
nu weergericht,
nu op, nu
weg, nu
totdat hij,
hij, kort
in 't aangezicht
kort gekeerd
gekeerd en schier in
mij
henenbotst ... »»
mij vliegend, henenbotst...
Maar luister,
wiLgen daar,
daar, wat
wat 'n geraas! Daar
moet
Daar moet
luister, in
in die wilgen
ergens ee.n
een meezennestje
meezennestje uitgebroken
?itgebrokenzijn.
zijn.
«
meezenvoetjes
« Twintig meezenvoetje,,
huppelen
het groen,
groen.
huppelen in
in het
3 zoetjes,
zurkelende
zoetjes,
zurkelende3
zoo
de meezen
meezen doen.»
doen.»
zoo de
Wat 'n pret
moet Gezelle
GezelIe aan die
die lieve,
lieve, springlevende
springlevende vogelvogelpret moet
tjes
beleefd
hebben,
toen
hij
schrijven
mocht:
-tjes beleefd hebben, toen hij schrijven mocht:
«
Ze zitten
den boom
boom te
te spelen,
spelen,
«Ze
zitten in
in den
tak-op.
tak-uit, tak-in,
tak-in, tak-om,
tak-om,
tak-op, tak-af, tak-uit,
met
velen,
met velen,
en 'k lach mij,
mij. 'k lach mij,
mij, 'k lach mij
mij 'bijkans
,bijkans krom.
krom. »»
En
lachend gaan
gaan we
we verder,
verder, en
en bij
bij iederen
iederen stap,
stap, uit
uit ieder
ieder
En lachend
schepsel
lacht de schdonheid
schoonheid toe.
toe. Wat
Wat 'n genot
zijn den
den
schepsel lacht
genot!I ,We
.We zijn
dichter
dankbaar, dat
de heerlijkheid
heerlijkheid van
van ons
ons land
land
dichter dankbaar,
dat hij
hij ons
ons de
bewonderen
liefdevol juichen
juichen we
we met
met hem:
hem:
bewonderen en
en beminnen
beminnen liet.
liet. En liefdevol
1. Terruwetelk:
TerruWBtelk: tarwcstengel,
Terdt: : treedt.
treedt. —
- 3.
3. ZurZUlI"tan\ estengel, ta.rwehaJrn.
taxwehalm.-— 2.
2. Terdt
\eren:
_tjee flui
flUl ten,
teu, neuriën.
neuriën.
Wen : moetjee
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«
Achl 'k en
om al
al het
het schoone,
schoone,
«Achl
en gave om
dat
de heldere
heldere zonne
zonne ziet,
ziet,
dat de
-— Vlaanderen,
kroone. —
Vlaanderen, Vlaanderen
Vlaanderen spant
spant de
de kroone,
neen-ik,
nog mijn
mijn Vlaanderen
Vlaanderen niet!»
niet 1»
neen-ik, nog

Maar
schoone heeft
heeft Gezelle
GezelIe bezongen,
bezongen, niet
niet uit
uiteeTeerMaar al
al dat schoone
of baatzucht,
baatzucht, doch
met het
het verlangen:
verlangen:
doch met
met een
een gedichtje
gedichtje uw
uw herte
herte winnen!...»
winnen I... »
« Mocht
Mocht ik
ik met

«(

Hij
wil ons
ons harte
harte winnen
winnen om
het te
te dragen
dragen naar
naar de
de. bron
bron
Hij wil
om het
van
alle
schoonheid,
naar
GODI
van
schoonheid, naar GOD1
104.
HJ<:TSCHRLIVERKE.
SCIIRIJVERKt:.
104. IIET

o0 krinklende
krinklende winklende
winkiende waterding,
waterding,
met 't zwarte
kabotseken aan,
aan,
zwarte kabotseken
wat
zien ik toch
toch geren
geren uw
uw kopke
kopke flink
flink
wat zien
al schrijven
schrijven op
op 't waterke gaan!
Gij
gij roert
roert en
en gij
gij lOopt
loopt zoo
zoo snel,
snel,
Gij leeft
leeft en gij
al zie
zie 'k u noch
arrem noch been;
been;
noch arrem
gij
wendt en
gij wéet
weet uwen
uwen weg
weg zoo
zoo wel,
wel,
gij wendt
en gij
al
zie 'k u geen
ooge, geen
geen één.
één.
geen ooge,
al zie
Wat
waart, of wat
wat zijt,
zijt, of
of wat
wat zult
zult gij
gijzijn?
zijn?
Wat waart,
Verklaar
het mij,
mij, toe!
toe!
Verklaar het
het en
en zeg het
Wat
zijt gij
gij toch,
toch, blinken.de
blinkende knopke
knopke fijn,
fijn.
Wat zijt
dat nimmer
nimmer van
van schrijven
schrijven zijt
zijt moe?
moe?
Gij
over 't spegelend water
klaar,
water klaar,
Gij loopt over
en 't water
meer en
en verroert
verroert
water niet
niet meer
dan
of het
het een
eengladdige
gladdigewindje
windjewaar',
waar',
dan of
dat
stille over
over 't waterke voert.
dat stille
o0 Schrijverkes,
Schrijverkes, schrijverkes,
schrijverkes, zegt,
zegt,mij
mij dan,
met
twintigen zijt
zijt gij
gij en
en meer,
meer,
met twintigen
en
geen één,
één, die
die 't mij
mij zeggen kan:
kan:. -en is er geen
Wat
schrijft en wat
wat schrijft
schrijft gij
'gij zoo
zoozeer?
zeer?
Wat schrijft
Gij
schrijft, en 't en
staat in
in het
het water
water niet,
niet.
en staat
Gij schrijft,
gij
schrijft, en
en 't is
uit en
en 't is weg:
weg:
is uit
gij schrijft,
geen Christen
Christen en weet
wat dat
dat bediedt:
bediedt:
weet er wat
och,
schrijverke, zeg
mij, zeg!
zeg!
och, schrijverke,
zeg het mij,
van schrijven
schrijven moet?
moet?
Zijn 't visselkes daar
daar ge van
Zijn 't kruidekes daar
ge
van
schrijft
daar
van schrijW~
Zijn 't keikes of bladjes
bladjes of
of blomkes
blomkes zoet,
zoet.
of 't water
waarop
dat
ge
drijft?
water waarop dat ge drijft?
kwietlende klachtgepiep,
klacht gepiep ,
Zijn 't vogelkes.
vogelkes, kwietlende
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of
is het
hethet
hetblauwe
blauwe.
gewelf,
of is
. gewelf,
dat onder
onder en
en boven
boven uu blinkt,
blinkt, zoo
zoo diep,
diep,
of
is
het
u,
schrijverken,
zelf?
of is het u, schrijverken, zelf?
En 't krinklende winklende
winkiende waterding,
waterding,
met 't zwarte
kapoteken
aan,
zwarte
aan,
het
stelde
en
het
rechtte
zijne
oorkesflink.,
flink.
het stelde en het rechtte zijne oorkes
en 't bleef
daar
een
stondeke
staan:
bleef
een stondeke staan:
« Wij
al krinklen af
at
Wij schrijven,»
schrijven, »zoo
zoosprak
sprakhet,
het, ««al
hetgene onze
Meester,
weleer,
onze Meester, weleer,
leerend, te
te schrijven
schrijven gaf,
gaf,
ons makend
makend en
en leerend,
één lesse,
lesse, niet
min nochte
nochte meer;
meer;
niet min
wij
schrijve~, en
toch
wij schrijvena,
enkunt
kunt gij
gij die
die lesse toch
niet
lezen,
en
zijt
gij
zoo
bot?
niet lezen, en zijt gij zoo bot?
Wij schrijven,
schrijven n6g,
nóg.
schrijven, herschrijven
herschrijven en
en schrijven
den
heiligen
Name
van
Gód
I
»
den heiligen
van God!»
G.
Gezelle.
G. Gezelle.
tTit
c Dichtoefellingt.·11 »••.1.
l. I,.innoo,
(.'1II1100, Thi
.. lt.
UCH.lt.
tTit (Diohtoefeningen».
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MARIA-KINDJE.

~etteke
moeder. lfaar
lIlijnhaax ziekelijke
ziekelijke moeder.
Haar [)l'OOr
broer is
is mijnNetteke zorgt thuis voor lla.a.r
worker.
wat zo
zo kan
kan om
om hem
beteren. Zij
bidi
wealier.Hij
Ifij drinkt.
drinkt. Ze
Ze ,toet
(loot al
al wat
te beteren.
Zij bidt
hem. te
O.
L. V.
V. dat
dat er
er in
inzijn
zijnleven
leven[lets
liets groot
edelmoedigs 7.()1l
gebeiuren,, ~'Iot
7,011 gebeuren."
O. L.
groot edelmoedigs
hem ;Poorgoed
Voorgoed bekeeren zou.
7,0111.

En het
het gebeurde
gebeurde op
opeen
eenZaterdagavond,
Zaterdagavond, den
dengevaarlijken
gevaarlijken
avond
wanneer hij
hij zijn
zijn weekgeld
weekgeld ontving,
N etteke wachtte
wachtte
avond wanneer
ontving, dat Netteke
met het eten op
op te
te doen,
doen, ofschoon
ofschoon het
het reeds
reedsover
overtijd
tijdwas.
was.
Natuurlijk, natuurlijk;
hoefde hij
hij niet
niet in
in een
een
Natuurlijk,
natuurlijk; bijna
bijna een
een man,
man, hoefde
recht lijntje
lijntje naar huis
hollen; zij
zij begreep
begreep dat
dat 'best,
'best, eischte
eischte
huis te hollen;
van hem nooit
nooit het
het uiterste.
uiterste.
•
Als
hij nu
nu maar
maar niet
niet tete lang
languitbleef,
uitbleef, want
want dan
dan wist
wist zij
zij
Als hij
het wel.
wel.
narigheid dat
dat geven
geven
N een, niet
niet zich
zich voorstellen,
voorstellen, wat
voor narigheid
Neen,
wat voor
kon.
Zij voelde
van angst.
angst.
kon. Zi;
vbelde zich
zich reeds
reeds koud van
Niet zich
zich dat, dàt
raam gegecat voorstellen;
voorstellen; liever
liever wat
wat door
door ·het
let raam
keken.
Hier en
en daar
daar stappen
stappen reeds
reeds mannen
mannen door
door ide
Ide stille
keken. Hier
landen;
mijnwerkers die
gaan. Maar
Maar er
er
)anden; zij
zij erkent
erkent mijnwerkers
die naar
naar huis
huis gaan.
1. ,Levensechets
·Lewnssch.ets op
blz. 7.
7.
op blz.
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loopen zooveel
zooveel mijnwerkers,
zij en
en die.
die.
mijnwerkers,meer
meer dan
dan anders,
anders, vindt zij
zoo haastig
loopen zoo
haastig en
en allemaal
denzelfden kant
uit.
allemaal denzelfden
kant uit.
Naar
deur gaat
zij om
om beter
beter te
te zien.
zien. Dan
Dan houdt
houdt zij
zij een
een
Naar ae
de deur
gaat zij
oogenblik haar
in de
deverte
verteop
ophet
hetschemerend
schemerend
haar adem
adem in.
in. Heel in
zich een
land richt zich
een valsche vlam
omhoog, welke
welke een
een krul·
vlam omhoog,
krullende rook
spattende vonken rond
heen werpt.
werpt.
rook vol spattende
rond zich heen
Daar woonde
huishouden, een weduwna:u
woonde een arm huishouden,
weduwn. aar met
met veel
kinderen in
sjofel boerderijtje
boerderijtje met
met veel
veelschulden.
schulden.
in een sjofel
_.. « Stakkers,»
en nu
nu zoo'n
Stakkers,» zuchtte Nettekc
Netteke medelijdend,'
medelijdend, ««en
brand I1 »»
Donkerder
lang keek
keek zij
zij toe,
toe,donkerder
donkerder en
en
Donkerder werd
werdhet,
het, zoo
zoo lang
donkerder,
met haar
haar rook
rook en
en haar
haar vonken
vonken leek
leek
donkerder,en
en die
die vlam
vlam met
een gloeiende
een stuk
stuk omtrek
omtrek helachtig verlichtte.
verlichtte.
gloeicnde berg,
berg, welk een
En daarom
daarom heen: schaduwen
schaduwen van
van helpende
helpende menschen.
Kon zij ook maar
maar helpen. Maar
ging
Maar moeder
moeder alleen
alleen laten
laten dat ging
niet.
En zij
zij bad
bad voor
voor die
die mem
eh en, dat
zij zouden
zouden geholpen
geholpen wormenschen,
dat zij
den,
bad, tot
tot Maria
Marianatuurlijk,
natuurlijk, haar
haar eerste
eerstetoevlucht,
toevlucht, haar
den, bad,
hulp
alles.
hulp in alles.
Nog
donkerder werd
de vurige
vurige berg
berg zakte ineen.
Nog donkerder
werd het,
het, en
en de
- «N
-etteke I» riep
riep moeder
binnen.
Netteke!»
moeder binnen.
Dan merkte
merkte N
etteke de
donkerte pas,
pas, en
en stootte tegen
Netteke
de erge donkerte
een
stoel en
en een
een tafel,
tafel. als
als zij
zij het
het licht
licht opstak. Au
een stoel
Au!I zij deed
zich zeer.
-uit je
je oogen.
- «
o Kijk
Kijk dan
dan uit
oogen.»»
Nijdig wilde
wilde Netteke antwoorden, maar bedwong zich, en
Nijdig
haar
vingers beefden
bij het opdraaien
opdraaien van
van de
de lamp.
lamp.
haar vingers
beefden bij
- ««Krijg
Krijg ik
haast eten?»
eten?»
ik haast
Maar
nu er op
op aan
aan om
om haar kwaad
maMaar legde moeder het
k-vvaad te mahet nu
ken?
-— « Maria
I » en
haar geduld hield
hield Netteke met honMaria!I Maria
Maria!»
en haar
derd handen
voor straks,
straks, als...
als. __
handen vast
vast voor
_. «
is weer
weerZaterdagavond,»
Zaterdagavond,» snibbigde moeder
later,
—
« Het is
moeder later,
als
haar wat
wat eten
eten op
op het
hetbed
bedgebracht
gebrachtwerd,
werd, «« alles
weer
alles is weer
als haar
koud
geworden.»»
koud geworden.
Maar
N etteke zou
nu ook koud eten krijgen,
maar .N
etteke
Netteke
Maar Netteke
krijgen, maar
zou nu
zei dat
niet; over den
den brand
brand begon
begon zij
zij toen
toen om
ommoeders
moeders aandat niet;
dacht
af' te
leiden, ook
ook om
om zelf
zelf het
het schrikbeeld
schrikbeeld van
van zich
zich af
af
te leiden,
dacht af•
te zetten,
zetten, dat
onvermijdelijk naar
te buigen:
dat onvermijdelijk
naarhaar
haar toe
toe scheen te
straks,
den nacht,
nacht, alleen;
alleen; straks,
straks,dat
datwoeste
woeste
straks, weer
weer opzitten
opzitten tot
tot in den
opentrappen
die walgelijke
walgelijke dronkemanspraat
jes en
dronkemanspraatjes
van de deur, die
opentrappcn van
nog erger,
erger, bah!
bah I dat
dat dreigend
dreigend schrikbeeld
schrikbeeld was
was niet
niet van
van haar af
af
te zetten.
af te
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Daar klonken yottstappen,
onzeker ... Een
slag op
op de deur.
deur.
Een slag
voctstappen, onzeker...
»
Een schor
schor roepen:
open 1
roepen: «« doe open!
huilde van
van de
Netteke liet
moeder met
met het
het bord;
bord; moeder
moeder huilde
de
liet moeder
zenuwen.
Biddend ging N
etteke naar
deur; nu
nu zou
zou het
het komen.
naar de
de deur;
Netteke
Maria 1
Maria!
Maria! Maria!
En biddend
biddend dced
zij de
de deur
deur open...
open ... Haar
Haar broer.
broer. Hij
Hij wanwandeed zij
kelde naar
binnen.
naar binnen.
Bevend week
week Netteke voor
voor hem
uit den
den weg.
weg.
hem uit
- « Wees )11"ar
niet dronken.»
rilLar niet
niet bang,» zeide hij, «« ik ben niet
In zijn armen
een zwaar
zwaar pak
pak goed,
goed, en
en hij
hij zag
er
zag er
armen tilde
tilde hij
hij een
uit, gehavend.
Het
pak legde
legde hij
voorzichtig op
tafel, viel
viel hijgend
hijgend neer
neer
hij voorzichtig
op tafel,
Het pak
op
een stoel
stoel uitgeput.
uitgeput.
op een
« Ik ben
niet,» stotterde
stotterde hij
hij nogmaals,
nogmaals, ««ik
ik ben
ben niet
niet
ben niet,»
dronken.
En N
etteke begreep
niet.
begreep nog niet.
Netteke
Dat vreemde
vreemde pak,
pak, waar
waar haar
haar broeder naar
maar daar
daar
naar wees, maar
klonl~
klonk gekrijt uit.
Nettckc
doeken van
van los. «« Ach,»
ze, «moeder,
Ach, » zei
zei ze,
« moeder,
Nettcke trok
trok cr
er de doeken
kijk eensl»
Een lief,
lief, klein
klein meisje,
meisje, angstigjes in
al dat
dat vreemde,
vreemde, wrong
wrong
in al
zich
haar aan.
aan.
zich tegen haar
-Een kind?» nijdigde
moeder, opeens
weer hatelijk
hatelijk bebe- «
opeens weer
«Een
nijdigde moeder,
daard.
-— « Ja,
brand; alles
alles ging cr
er aan;
ja, van
van den brand;
van die menschen van
de man
maIl blijft
hok met
met kinderen,
kinderen, 'n paar
blijft levenlang blind;
blind; een hok
kameraden
hielpen redden,
redden, wat
nog te
te redden
redden
kameradenen
en ik,
ik, die
die hielpen
wat er
er nog
viel. wij
maak je
je niet
niet bezorgd,
bezorgd, wij
wij nemen
nemen
wi; hebben
hebben gezegd:
gezegd: maak
er ieder
een voor onze rekening.»
ieder een
- «
En wou
wou je
je dat
dat houdcn?»
houden?»
«En
« Natuurlijk; tot
het groot
groot is
is 11»»
tot het
- «
meer 1»»
« Een opeter meerl
- «
moeder!»» suste N
ctteke; dan keek zij
haar broer
broer
« Maar
Maar moeder!
zij haar
Netteke;
ernstig aan.
aan.
- «
je,»» sprong
opeens op,
op, (,« maar
« Ik begrijp je,
sprong die opeens
maar drinken doe
ik niet
niet meer, zoo
je helpen
helpen om
om dat
dat kind!»
kind 1»
zoo zal
zal ik je
Recht stond
zijn stem sprak
sprak vast van
van overtuiging.
stond hij,
hij, en
en zijn
fluisterde N
etteke, onwillekeurig
hield
-_. « Maria!»
Maria!» fluisterde
Netteke,
onwillekeurig maar
maar hield
wat zij
zij verder
zij wilde
wilde verder
verder zeggen: «« Ik
in,
in, wat
verder zeggen wilde;
wilde; zij
dank U dat Gij
Gij mij verhoord
verhoord hebt 1»»
zijn beurt haar
broer. «Maria,
« Maria, ik
ik
— «
« Maria?» zeide op
haar broer.
op zijn
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weet niet,
niet, of het
het kind
kind zoo
zoo heet,
heet, maar
maar goed,
goed, laten
laten wij
wij het
het zoo
zoo
weet
noemen: Marieke, dus.»
- «Nu,
« Nu, moeder?»
moeder?» en
en broer
broer en
en zus
zuskwamen
kwamenmet
methet
hetIdnd
kindbij
bij
—

het bed:
moeder zag
zag het
het en
2n dacht
dacht aan
aan haar
haar eigen
eigenkinderen,
kinderen, toen
En moeder
nog zoo popperig
popperig i'..ein
l'.. ein waren,
waren, en
en moeder
moeder zeide
zeide verteederd:
verteederd~
die nog
geef Marieke
Marieke den
den eersten
eersten kus.»
kus.»
g« Ik
Ik geef
Netteke haar
haar het
het'kind
kind overreikte,
oyerreikte, moest
moest zij
zij op
op eenmaal
Toen Netteke
eenmaar
van louter
louter geluk,
en nu
nu bleef
bleef het.
het.
geluk, en
huilen van
Joh.
Joh. Van
Van Dinter,
Dinter, S.
S. J.1
J.1
Uit c Herautjes
Heraut jes»," H.
H. Van
Van Dijk,
Dijk, Hillegom,
Hillegom.
Mt

In 't't zelfbeheerschen
zeJfbeheerschen zegepraalt
zegepraalt de
de man.
man.
In
Schaepman.
106.

DE BOOMEN
BOOMEN VAN
VAX TONGERIA)0.
'l'ONGt~IU.(tO.

Ik zie
zie zoo
zoo graag
graag de boomen
boomen Met
MEtuitgetande
uitgetandepijken,
pijken,
Met
stoeren,
sterken
stam,
En
wringend
armgebaar
wringend armgebaar
stam,
Mct stoeren,
En groene
groene looverdroomen
looverdroomen
Staan
vast de
de strijdbare
strijdbare eiken.
eiken.
Staan vast
In gouden
gouden zonnevlam!
zonnevlam I
fortentorens zwaar.
zwaar.
Als fortentorens
De noordsche
noordsche donk
re dennen,
En de
dekastanjcboomen
kastanjebeomen
donkre
dennen, En
Met
breed en takkenzwaai,
takkenzwaai,
Doorbouwen
lucht,
Doorbouwen gansch
gansch de lucht,
Met breeden
kegeltoppen wennen
wennen
Met
logge looverdomen,
looverdomen,
Met logge
Hun kegeltoppen
en zonnelaai.
zonnelaai.
Bebloesemd
of bevrucht.
bevrucht.
Bebloesemd of
Aan licht en
De koningsbeuken
koningsbeuken schijnen
schijnen
In purper-rood
purper-rood satijn,
satijn.
Zij
fonk'len van
van robijnen
robijnen
Zij fonk'len
En drinken
drinken zonnewijn.
zonnewijn.

De klaterpopels
klaterpopels klappen
klappen
Met
blaadjes,
wit
room.
1VIet blaadjes, wit als room,
flappen
Zoo
vlaggewimpels
Zoo vlaggewimpels flappen
Langs
onzen Scheldestroom.
Scheldestroom.
Langs onzen

En populieren
populieren wijzen,
wijzen,
zonnenaaIden doen,
doen,
Als
Als zonnenaalden
Vó6r
Pharao's paleizen,
paleizen,
V66r Pharao's
De hemel
hemel aan
aan 't plantsoen.

De slanke
slanke wilgen
\':ilgen weven
weven
Hun parelgr;jze
parelgr;jzc kant,
kant,
Vol
wisslend zonneleven,
zonneleven,
Vol wisslend
Hoog boven
boven 't veie
vcie land.

De lange
lange takkenklissen,
takkenklissen,
maanbelichte perken,
perken,
Als maanbelichte
Van 't buigzaam
esschenhout. Langs donk're
donk're bosschen,
bosschen, klaar,
klaar,
buigzaam esschenhout.
Staan
rdne, rilde
rilde berken,
berken,
Doorweven
bladernissen
Staan mine,
Doorweven bladernissen
Met
lokkend looverhaar.
looverhaar.
Vol druipend
druipend zonnegoud.
zonnegoud.
Met lokkend
l.
179.
blz. 179.
ensschets op blz.
1. Lel
Le% eosschets
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~t
't

lijn
koningszonen:
Zijn allen
allen koningszonen:
lij
over 't land;
Zij heerschen over
Maar
de vorstenkrone
vorstenkrone
Maar wie de
Hier boven
boven prinsen
prinsen spant?
spant?

Zij dragen
Zij
dragen naar
den hooge,
hooge.
naar den
Op
armen, zwart
zwart en oud,
oud,
Op armen,
Met
zeven ellebogen,
ellebogen,
Met zeven
Hun
logge loovervout.
loovervout.
Hun logge

Dat zijn
zijn de
de trouwe
trouwe linden,
linden.
De wachters
wachters der
der Abdij,
Abdij;
Waar
men boomen
boomen vinden,
vinden.
Waar zal men
Zoo
en goed
goed als
alszij?
zij?
Zoo groot en

De zonne
zonne drenkt
drenkt die
die blAren,
bl~ren,
Doorweekt
haar bloed:
bloed:
Doorweekt ze
ze met haar
En tintlen
tintIen doen
doen hun
hun Aren
aren
Van
zuiver zonnebloe4...
zonnebloM. ...
Van zuiver

Hun
schonken zijn
zijn als
als rotsen,
rotsen, Laat
Hun schonken
Laat wuiven
wuiven in
in de winden
winden
Die
Doorkorven
en verweerd;
verweerd;
blaren zonder
zonder tall
tal I
Doorkorven en
Die blAren
Hun knotsen
knotsen stormen
stormen trotsen,
trotsell, Ik
hoop, mijn
mijn trouwe
trouwe linden,
linden,
Ik hoop,
gedeerd.
-Verwrongen
Dat God
God U
U sparen
sparenzal
zallI
erwrongen en gedeerd.
Maria Jozefa.1
Jorefa. 1
Zr.
Zr. Maria
.Uit
c Sei7.cenenzang».>.
-Mt Seizoenenzang

107.
ZEEBAD.
107. ZEEBAD.

Langs
kuste reed
reed 'n kleine
Langs de kuste
visschersjongen, '5
nuchtens vroeg,
's nuchtens
op 'n grijzen
die 'n
'n
grijzen ezel,
ezel, die
schapenvellen
turke droeg.
droeg.
schapenvellen turke
bekeek van
van verre
verre 'n
Hij
'n sloepe,
Hij bekeek
met
heur grauwe
grauwe zeilen
zeilen scheef,
scheef.
met heur
die,
gelijk 'n
noteschelpe,
die, gelijk
'n noteschelpe,
tegen stroom,
stroom, op
op 't water dreef.
dreef.
Rechte
vóór hem, bijna
bijna vlak in
in
Rechte v66r
't
N oorden, rees
zon, en goot
goot
't Noorden,
rees de zon,
over
ooren van
van den
den ezel,
ezel,
over de ooren
goud
uit en
enoranjerood.
oranjerood.
goud uit
De ezel,
ezel, met
metz'n
z'ntrippelstappen
trippelstappen
den boord
boord
draafde,
bij den
draafde, dichte
dichte bij
het perelmoeren
perelmoeren water,
water,
van
van het
op
z'n spillebeenen,
spillebeenen, voort.
voort.
op z'n
1. 'Levensscheta
'LeverulBchet:B op blz.
blz. 12;6.
126.
240

Gapend lijk
Gapend
lijk 'n afgrond,
kwam 'n
afgrond, kwam
groenvergulde bare,
spoog,
bare, en
en spoog,
dat
schuim, in
in fijne
fijne sneeuw,
sneeuw, tot
tot
dat het schuim,
langs
z'n neuzegaten
neuzegaten vloog.
vloog.
langs z'n
En de
de visschersjongen,
visschersjongen, boven,
boven,
boven
op de
de turke,
turke, zat,
zat,
boven op
spartiend
genoegen, met
met z'n
z'n
spartlend van
van genoegen,
bloote beenen
beenen rotenat.
roten at.
Omer
DeLaey.1Laey.l
Omer K. De
Uit
te Lando
Lande.,
Kcurboekerij, Lecuven.
Van te
», liQurboekerij,
Leuven.
uit cg VaJ]

108.
10S.

NA
DEN STORM.
STORM.
NA DEN

De snelle
snelle winden
winden rusten,
rusten,
Van 't wilde stormen
moe;
stormen moe;
De schoone
schoone zon
zon lacht
lachtvriendlijk
vriendlijk
De duinen
duinen bij
bij 't scheiden
toe;
scheiden toe;
doemt op
op ter
terkimme,
kimme,
Geen
zeil doemt
Gem zeil
Geen
voetstap drukt
drukt het
het zand;
zand;
Geen voetstap
En
zwijgend zweven
zweven de
de meeuwen
meeuwen
En zwijgend
Er
lustloos om
om aan
aan 't strand.
Er lustloos
Plechtig
ruischt door
stilte
Plechtig ruischt
door de stilte
Het
eeuwig treurlied
treurlied der
der zee;
zee;
Het eeuwig
En stcorloos
stoorloos li~t daar
doode,
daar de doode,
l'en
laatste op
op veilige
veilige ree.
ree.
Ten laatste
Soera-Rarua.
S oera-Rana.
~OE}{A
J.). Buitenzorg (Ja"::t)
van Esser J.).
(Java)
(aeRnaain van
RANA (OeKnaam
SOERA .KANA
1845. Gedichten.
111111111111•101:1
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Ja,
die hier
hier hun
hun hemel
hemel kiezen
kiezen
Ja, die
Zullen hem
hierna verliezen.
verliezen.
hem hierna
Ze
eten 't wittebrood
voor,
wittebrood hier voor,
Ze eten
En
zoo gaat
gaat hun
hun hemel
hemel door.
door.
En zoo
J.
P. Poirters, S.
S. J.
L.
iA>V"lI~"'Clle.ts op
1. 1.4,veli,,,eiless

N-B 16

blz. 29.
bb:.
29.
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109.
.lOZE.' 1N
IN DO'I'H.-\1\.
DOTHAN.
109. JOZEF
Vondel'll
Lreun.pel, Jozef in Dothan,
Dothan, vertoont
vertoont O!l.S
ge,;chiedenis V;t.ll
vali
Vondel's treurspel,
de geschiedenis
ous de
Jozef dia
door zijn jaJoersohe
een put
wordt neergelaten 611
put wordt
die door
broers in
in een
jaloersohe bI'Oell'<i
naar Egyptc.
daarna
verkocht wordt aan
een Madia.niet
hem Illeevoert
Egypte.
daarna verkocht
meevoert naa.T
aan een
Madia,niet die
die hem
de
IIIe bedrijf
op, da.t
dat ons
OW de·
Daaruit.
nemen wij
het gedeelte
gedeelte van
van het
het IIIe
bedriJf op.
Daaruit nemen
wij het
nedarlatin«
dell put
pUI vertoont.
vertoont.
in den
nederlatiiag in

Derde
Tooneel.
Derde Tooneel.

SIMEON:
grijn hierna.
hierna. Trek uit
uit dien
dien kakelbonten
kakelbonten rok.
rok.
Nu grijn
Trek
uit, eer ik
ik 't u leer
leer!I
Trek uit,
LEVI:
Ja,
met den
den stok.
stok.
Ja, leer hem met
JOZEF,:
JOZE~:
Och
broeders, kan
kan ik uu vermurwen
vermurwen met
met mijn
mijn karmen?
karmen ?
Och broeders,
Och,
er geen
geenontfarmen?
ontfarmen?
Och, is er
z66 gemaakt? Och.
Och, heb ik 't z66
SIMEON:
Schud
pij, schud
schud uit.
uit.
Schud uit
uit de pij,
JOZEF:
H
oe heb ik
ik 't z66 gemaakt?
Hoe
LEVI:
Hij
sammel t l nog.
nog.
Hij sammelti
JOZEF:
Helaas, waar
nu geraakt?
geraakt?
waar ben ik nu
LEVl:
LEVI:
Daar gij
uitkomst zien
van uwe neske
neske:ldroomen.
droom en.
gij zult
zult de uitkomst
zien van
In eenen donkeren
donkeren put.
put.
JOZEF:
Waar
nu gekomen,
gekomen,
Waar ben ik nu
Daar God
woont
noch
goed
mensch,
die
mij
voor
beschut!
God woont noch
mensch, die mij voor 't lest beschut
Helaas,
wat
hebt
gij
voor?
Helaas, wat hebt gij voor?
SIMEON:
Gij
moet in
in dezen
dezen put.
put.
Gij moet
JOZEF:
Verdrinken
put?
Verdrinken in
in dien put?
1. f3arame1en
Sammelen:: ~men,
~. Neeke:
Neske: dwaze.
dralen. -— 2.
talmen, dralen.
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LEVI:
LEV!:
Om
drank te
te sterven,
sterven,
Om van
van geen drank
Zult gIJ
gij van
van dorst
dorst vergaan
vergaan en
en wijn
wijn en
enwater
waterderven.
derven.
Zult
JOZEF(in
(inden
den put
put kijkend):
JOZEF
Van honger
Van
honger en van
van dorst
dorst in
in dezen
dezenput
putvergaan?
vergaan?
o0 put,
zie geen
geen grond:
grond:hier
hierschijnt
schijntnoch
nochzon,
zon,noch
nochma.a.n.
maan.
put, ik zie
SIMEON:
Die
zult gij
gij in
in uw
uw droom
droom zien
zien schijnen,
schijnen, ook
ook die
die starrenl.
starren1 .
Die zult
JOZEF:
't Was
mijn gulhartigheid:
te sarren.
sarren.
Was mijn
gulhartigheid: nooit
nooit dacht
dacht ik uu te

LEVI:

Was uw gulhartigheid,
't Was
gulhartigheid. nu
nu 't zoo
passe koomt.
koomt.
zoo te passe
JOZEF:
Wie kan gebeteren
gebeteren dat
dat hij
hij van-starren
van.· starrendroomt?
droomt?
LEVI:
Hoe gij
gij hot
h2t beetren
beetren kunt,
kunt, dat
dat zal
zal die
die put
put uuleeren,
leeren,
Een rechte
rechte schcol
schcol van
van tucht.
tucht. Men
Men moet
moetzijn
zijn oudere
oudere eeren,
eeren.
De brooders
bro::ders allermeest,
a~lermeest, en de
de ouders
ouders bovenal.
bovenal.
Wie zich
zich te
te plomp
plomp verheft,
verheft, raakt
raakt plotseling
.plotseling ten
ten val.
val.

JOZEF:
'k Roep
Roep zelfs
zelfs de hemelen
hemelen en englen
englen tot
tot getuigen,
getuigen,
mijn gehoorzaam
gehoorzaam hart
was tetebuigen,
buigen,
Hoe mijn
hart genegen was
Voor vader,
vader, moeder,
moeder, u
u en
en al
al het
hethuisgezin.
huiogezin.
Voor
Misduidt mijn
mijn droomen
daar steekt
steekt niets
nietsarregs2
arregs 2 in.
in.
Misduidt
droomen niet:
niet: daar
Och, zaagt gij in
in mijn
mijn hart.
hart. Och,
Och, lag
lagmijn
mijnboezem
boezem open:
open:
Och,
Daar is
is nooit
nooit list,
list, bedrog,
bedrog, noch
nochargwaan
argwaaningeslopen.
ingeslopen.
Daar
SIMEON:
zingt hij
hij nu zoo
zoo kleent
kleen! —
- Wat
Wat isis dat
datvoor
vooreen
eennuk,
nuk,
Hoe zingt
gij bij
bij vader
vader ons
ons betichtte
betichtte met
met dat
datstuk?
stuk?
Toen gij
v.,r at was
was dat,
dat, simpelheid?
simpe:heid? of
ofwaren
waren 't groene padden?3
padden?3
Wat
gij de broeders
broeders nog
nog zoo
zoo schendig
schendig gaan
gaanbekladden
bekladden
Moest gij
schande van
van 't geslacht,
geslacht, en
en rokkenen
rokkenen dien
dien twist?
twist?
Tot schande
JOZEF:
mensch leeft
leeft zoozoo volmaakt,
volmaakt, die zich
zich niet
niet eens
eensvergist?
vergist?
Wat mensch
LEV!:
LEVI:
't En komt
komt op
op eens
eens niet
niet aan.
aan.
J.. Starren:
Starren: die stamen,
starren, waarvan
waarvan J()(I;ef
gesproken hooft
die de
de zon
zon
Jozef gesproken
heaft en
en die
aanbaden. -— 2.
2. Arregs:
Arregs: ergs.
ergs. —
- 3.3.Badden:
Feilden: nijd
nijdenen
laster,vvaarvan
waa.rva.n de
de
aanbaden.
laster,
pad het
het.zinnebeeld
zinnebeeld was.
was.
pad
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JOZEF:
JUZEF:
Och.
dit door
de vingeren.
vll1gerel1.
door de
Och, ziet
ziet dit
SIMEON
SIMEON::
Ja
zoo! Hoe zou
zou hij ons hiermee om de
ooren slingeren!'
slingeren!1
Ja zoo!
de ooren
LEVI:
LEV!:
Het slimst
grondsop drinkt
men lest.
kst.
acht( raan. Het
clrinkt men
slimst2î kwam achtt
Het grondsop

SIMEON:
Neen,
beter 't huis
geveegd van
van deze
deze lucht
en
Neen, beter
huis geveegd
lucht en

p~:it.

LEVI:
Trek uit
Trek
uit dien
rok. trek
uit.
dien rok,
trek uit.
JOZEF:
Mag
ik mijn
mIJn rok
niet 'louden?
houden?
Mag ik
rok niet
SIMEON:
De
rok is
is u niet
nut.
De rok
niet nut.
LEV I :
LEVl:

. Hij
mocht te
te nacht
nacht verkoude\!.
Hij mocht
verkoudep.

JOZEF:
Och, mocht
ik Benjamin
Benjamin eens
kussen vóór
mijn end.
end.
mocht ik
eens kussen
v66r 11*
SIMEON:
jarig kind?
kind? Het
Het heeft zijn broeder nooit
nooit gekend.
gekend.
Een jarig

JOZEF:
Ik moest
moest v66r
vóór mijn
vertrek hem
hem nog
nog een
eenkus
ku~afprachen.;.
afprachcn';.
Ik
mijn vertrek
LEVI:
LEVl:
kende u 't kind?
Wel, kende

JOZEF ("an
JOZEF
(vanBenjamin
Benjamin sprekend):
sprekend):
broer, gij
gij hebt
hebt mij
mij aangelachen,
aangelachen,
Mijn broer,
allerle'it. Hoe
Hoe luttel
luttel dacht
dacht ik
ik toen...
toen ...
Maar, och, voor 't allerie.it.
(t 0 t Simeon
Sim eon en
e n Levi)
Lev i)
(tot
Daar is mijn
mijn rok.
rok. Helaas!
Helaas!
SIMEON:
Wij dienen
dienen werk
werk tetespoem,
SPOêll,
Wij
iemand onvoorziens
onvoorzien" ons
ons koom
op
't
stuk
betrappen.
Eer iemand
koom op 't stuk betrappen.
JOZEF:
Ai broeders,
broeders, laat
laat inij
ll1!j gaan.
gaan. 'k En zal
zal u Met
niet beklappen.
beklappen.
Ai
1.
1. Hoe
Hoo zou
zou hij
hij ons
ons hierinee
ltiel'llwü oni
om de,
û" ooren slingeren:
>llillgereu: hoc:
bOl': zou
ZUU hil
hij on.s
OIl.S in
in

verlegenheid en gevaar
~vaar brengen.
bre~n (met die
diepoging,
poging tot
tOotbwoedermoord).
bweder Ill()()rd). —
- 2.2.
verlegenheid
Slim: elecht.
slecht. —
- 3.3.Afprachen:
Afprachen: ala.lvleiend
vleiendafbedelen.
afbedelen.
Slim:
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LEVI:
LEV!:
Wij
stuk met
met zinnen
zinnen al
al verzien!.
Wij hebben
hebben in
in dat stuk
verzienl.
SIMEON:
Koom, hang het laddertouw.
JOZEF:
Nu
kan ik
ik niet
niet ontvliên.
Nu kan
LEVI:
Twee vleugels
vleugels schorten
schorten u: gij
zijt een lichte
lichte veugel.
gij zijt
SIMEON:
Sta vast.
beugel„
aan den
Sta
vast. Ik zal
zal het
het touw
touw gaan
gaan knoopen aan
den beugel"
gebroken rad.
rad.
Of 't
't half
half gebroken
LEVI
0 t Sim
e Q n die
ra n d van
van den
den
LEVI(t(tot
Simeon
die op
op den rand
put sstaat):
taa ~):
Zie voor u, eer gij
stort
gij stort
touw een
een vaam
drie te kort,
Of uitglijdt.
uitglijdt. -— Valt
Valt het touw
vaam22 of drie
Zoo
blijft
hij
in
den
put
licht
hangen,
als
een
Zoo blijft hij den put
hangen, als een bengel.
SIMEON:
Zoo
Zoo spring'
spring' hij
hij voort
voort omlaag.
omlaag.
LEVI:
Maar
hij heeft den
den engel
engel
Maar neen,
neen, hij
vader op zijn
zijn hand,
hand, die draag'
draag' hem
hem in
in den
dendrek.
drek.
Van vader
SIMEON:
feilt en
en mist
mist hem
hem dat?
dat?
En feilt
LEVI:
Zoo breek'
breek' hij
hij voort den
den nek.
nek.
Zoo
harder smak,
smak, hoe
hoe nutst;
nutst; 't fatsoen"3
fatsoen~ is maar
maar verloren.
verloren.
Hoe harder
N u wakker,
wakker, stijg
paard: de lijn
lijn is
is al
al geschoren4.
geschoren 4 .
Nu
stijg te
te paard:
SIMEON:
Zoo doe.
doe het.
Op, klim
klim op,
op, en
en stijg
stijg gewillig
gewillig neer.
Zoo
het. Op,

JOZEF:

o God,
God. vergeef
\'ergeef hun
hun dit.
dit.
0
SIMEON:
Voort, voort,
voort, geen
geenWoorden
woorden meer.
Voort,
I.
1. Wij
Wij hebben
hebben in dat
dat stuk
stuk met
metzinnen.
zinnen al
al verzien:
verzien: wil
wij hebben aï
at met
voordacht ons
ons het noadige
noodige aangeschaft
aangeschaft (een
(een touw).
touw). —
- 2.
2. Vaam, vadem:
voordacht
voet. —
- 3.
3. 't Fatsoen:
Fatsoen: de
de schoonhcid
schoonheid van 't lichaam.
lichaam. Of de fatsoetnlijkfataoenlijk6 voet.
heid der
der handelwijze.
handelwijze. -— 4.
4. De
De lijn
lijn is
is al
al geschoren:
~chureu: heb
heli touw
touW' is
:is ad
al
held
gespannen.
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JOZEF:

het u dat wij
wij voor
voor 't lest
lest ons
ons hart
hart uitspreken?
uitspreken?
Verveelt het
LEV!:
LEVI:
vrij zeven
zeven dagen
dagen preeken.
preeken.
Gij moogt in dezen put vrij

JOZEF
schenkt mij eens
eens voor
voor 't lest: mijn
mijn hart verstikt
verstikt van
van dorst.
dorst.
Och, schenkt
LEVI:

water! met uw
uw hand; al
al ziet
ziet het
het bemorst,
bemorst,
Schep waterl
verslaan. De
De slijm2
slijm 2 isis meest
meestgezonken.
gezonken.
Het kan den dorst verslaan.
JOZEF:
God, dat
laaft mijn
mijn hart:
hart; nog
nog eens
eens voor
voor 't'tlest
lestgedronken.
gedronken.
dat laaft
0 God,

o

SIMEON:

klim,.daar is
is mijn
mijn knie.
knie. Nu
Nu zet
zet den voet
voet in
in 't touw.
Nu klim,•daar
LEVI:

af.
Stijg af.
JOZEF (nederdalend):
JOZEF
(snederdalend):
Leef lang,
lang, mijn
mijn broers.
broers. Troost
Troost vader
vader
Leef

1ll

zip rouw.
zI1n
rou w •

SIMEOi\
SIMEON::
rouw is
is al
al gemaakt.
gemaakt.
Die rouw
LEVI (in
en put kijkend):
kijkend):
LEVI
(inclden
Hij daalt
met flauwe
flauwe treden.
tredell.
daalt met
SIMEON
SIMEONlin
(indl'n
denput
put roepend):
roepend
Zijt gij omlaag?
JOZEF:
Nog
niet.
Nog niet.
LEVI:
Haal op.
is beneden.
beneden.
op, hij
hij is
Maak
los het
het laddertouw:
laddertouw : 't'twil3
wiP tijd
tijd zijn
zijn dat
datwij
wijg-aan.
gaan.
Maak los
SIMEON:
Ons werk
moet een
een dronk
dronk op
op staan,
staan,
werk is
is nu
nu beschikt.
beschikt. Hier moet
Met
ontbijt. De
De zon
zon begint
hegint alreê
alreê tetesteken.
"teken.
Met een
een ontbijt.
LEVI:
Kom,
we daar
daar ons
ons loof
loof noch
nochschaduwen
schaduwenontbreken.
ontbreken.
Kom, gaan we
Hij
een klaaglied
klaaglied aan. Hoe
Hoe galmt
galmt die
die nare
nare klank.
klank.
Hij h6ft
hdt een
1. Schep
ueu put
put moat
moet er
er een
een ,,",.terplas
2.
waterplas zijn.zijn. - – 2.
bij den
Schep water: clich
clichtt bij
De slijm:
slijk. -— 3.
3. 't Wil: 't zal.
het slijk.
alijm: het slijm, !tet
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SIMEON:
SIMEON:
Ai luistert,
luistert, wat
wat hij
hij zingt.
zingt.
Ai
LEVI:
LEVI:
tijd valt
valt mij
mI] te
te lang.
De tijd
SIMEON:
Hoort iemand
iemand dat
dat geluid,
geluid, zijn
zijn stem
stem mag
mag ons
onsverraden.
verraden.
Hoort
LEVI:

Geluid reikt
reikt niet zoo
zoo wijd.
wijd. Ook
Ook loopen hier
hier geen
geen paden.
paden.
't Geluid
leit te veerl,
veert, het kreupelbosch
kreupelbosch zwijgt
zwijgt stil,
stil,
De heirbaan leit
wie genaakt dien
dien put,
put, als
als die
die er
erwezen
wezen wil?
wil?
En wie
Joost
van den
den Vonde1.1
Vonde1.'2
J oost van

Buiten God
God is
IS 't nergens
nergens veilig.
veilig.
Buiten
Vondel.

110.

D.~ VLIEGER.
VI.IF.GER.
DE

en zi!
Janneke heeft
heeftLaannie
!a,mmeI)(-(entj
beentjes en
zi ~ den
,1ell ganschen
gansehen dag
dag in
inzijn
zijnstoeleke.
sroeleke..
Janneke
Staf, zijn
zijn broer,
broer, heeft
heeft. voor
voor hem
helll 'n'11groo',on
gr:-oo: (ln vlieger
vlieger gemaakt.
~elllaa.kt. Na
Na de
de
school wordt.
die
door
de
kinder;;
L1it
de
buurt
ee-l'St
na,
:\'001
moeite
buurt
eeTst
na
.veel
moeite
(tit
wordt. (lie door de kinders

opgestoken
IUa{; Janneke
.Tanneke (le
de kruk
krukvasthouden.
va.'it.houdclI.
opgestoken en
en dan
dan mag

Janneke zat
alleen in
in zijn
zijn stocleke,
met zijn
zijn kruk
kruk in
in zijn
fier met
stoeleke, fier
zat alleen
hand, Met
met zijn
zijn hoofdje omhoog naar
naar 't kleine vliegerke gewend.
Zie,
nu was
was het
het juist een
geel, blauw
blauwen
rood gestreept
gestreept vlageen geel,
en rood
Zie, nu
dat stilplechtig,
stil plechtig, roerloos
den hemel hing;
maar plots
plots
getje, dat
hing; maar
roerloos aan den
werd
het loUge
wakker, en
met een
een rilling
rilling van
vanzijnen
zijnen
ding wakker,
en met
lollige ding
werd het
top
en een
een slingerend
slingerend gekronkei
zijnen staart,
staart, schoot
schoot
van zijnen
gekronkel van
top en
het omhoog,
klimmend, tot
tot Janneke.
kluwen geven.
geven.
met kluwen
Janneke, met
vlug klimmend,
omhoog„ vlug
liet de vlieger,
de
dolle stijging
stijging kon
kon bedwingen.
bedwingen. ~laar
vlieger,
Maar soms liet
de dolle
van 't garen
zich nederbij het windzakken, met loomen val
garen zich
val van
rechts
rijzen, lui-induikend
lui-induikend zijnen
zijnenstaart,
staart,treurig
treurig loom
loom wiegelend, rechts
en links omlaag; maar
maar dan
dan haa'de Jannpike,
Jann~ke, vlug
behendiger
vlug en behendiger
nu al,
zijn touwke in,
snel windend
windend zijn
zijn kruk,
kruk, tot
tot de
de: vlieger
vlieger
in, snel
al, zijn
weer
rusteloos hangen
bleef. Zoo
Zoo had
had Janneke zijn
altijd
zijn werk,
werk, altijd
weer rusteloos
hangen bleef.
plezant. Stilaan
avond neer
neer en
en de
dewind
wind joeg
nieuw
nieuw en
en plezant.
Stilaan zeeg
zeeg de
de avond
feller;
het doldriftige
doldriftige vliegerke schuddebolde
snokte, trilschuddebolde en
en snokte,
feller; het
I.Leit
VNre. —
- 2.2.Levonssehets
Leven.s.scheLsop
opblz.
blz.16:2.
162.
veer: ligt televorre.
I. "Alt te
te veer:
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kwispelend met
met zijn
zijn lollig
lollig staartje;
en Janneke
kwispelend
staartje: en
J anneke voelde
voelde aan
aan het
het
kort
snel wippelen
't vliegerke
vliegerke trok
trok aan
aan zijn
zijn
kortsnel
wippelender
der kruk
kruk hoe
hoe 't
spannend
touwke,
spannend dunne touwke.
met eens:
eens: een
eenschreeuw
schreeuwangstgilde
uit
Zoo gebeurde 't het
het al met
angstgilde uit
JJannekes
annekes mond en
en 't spel
de straat
straat viel
viel stil.
stiL
spel in de
het allemaal:
allemaal: Het
H et losgebroken
losgebroken vliegerke,
diegerke, lui-loom
lui-loom
Ze zagen
zagen het
neerwaggelend,
stuikend met
met flocIderstaart,
flodderstaart, neer
neer
neerwaggelend, achterover
achterover stuikend
en wegzakkend,
wegzakkend, dood
kapot en
en verloren.
verloren,
dood en kapot
Het
touwtje was
in stukken
stukken en zeeg
zeeg neer,
neer, in
in bochtige
bochtige slinslinHet touwtje
was in
zoo droef.
droef,
gerlijnen,
gerlijnen, slap,
slap, ach,
ach, zoo
zat daar
daar alleen
Janneke zat
alleen in zijn
zijn stoeltje,
stoeltje, met
met de
de kruk
kruk in
inzijn
zijn
oogde machteloos
machteloos de
jongens na,
na, die
die wild
wild de
de straat
straat
,hand
hand en oogde
de jongens
uitbeenden,
omstormden, tierend
tierend en
en razend:
razend:
uitbeenden, den
den hoek omstormden,
is gebroken!
»
-— ««Jannekes
v.ieger is
gebroken! Jannekes
Jannekes vli2ger...
\"Ii~ger".})
Jannekes viieger
Ze
bleven lang
de straat
straat lag
lag stil
stil en
enJanneke
Janneke zat
zat alleen.
alleen.
Le bleven
lang weg; de
Triestig begonnen
begonnen zijn
zijn handjes het eindje touw
touw op
op te
te winden;
winden; het
het
rees
schoof neer
neer van
van over
over de
dedaken,
daken,aan
aanden
denoverkant,
overkant,eineinrees en schoof
Hoe ver
ver het
het wel
wel zou
zou gevallen
gevallen zijn!
zijn I En
En of
of
deloos
deloos lang.
lang. Godl
God! Hoe
ze 't nog
zouden vinden,
vinden, zijn
zijn schoonkleurig
schoonkleurig vliegerke.
vliegerke.
nog- ooit
ooit zouden
Ergens
achter de statie,
statie, in
in 't veld,
meende 't ventje.
veld, meende
Ergens achter
duisterde kwamen
jongens terug,
terug, met
met lecge
leege
Als 't volop
volop duisterde
kwamen de
de jongens
handen.
vlieger zien
zien hangen,
hangen, in
in een
een populier,
.populier,
handen. Ze
Ze hadden
hadden den
den vlieger
in
Van Bergen
Bergen zijnen
zijnen hof;
de takken,
takken, heel
heel hoog,
hoogJ'
in Van
hof ; hij
hij hing
hing in
in de
verward
hadden er
er naar
náar gesmeten,
.,gesmeten, met
met
verward met
met zijnen
zijnen staart:
staart; ze
ze hadden
steenen,
had hem
hem geraakt,
geraakt, en
en hij
hij hing
hingaaar
daarlos-omlaag
los-omlaag
steenen, en
en Staf had
te schommelen
schommelen en
te roefelen
roefelen in
in den
den wind,
wind, te
te rukken
rukken aan
aan de
de
en te
takken
die hem
hem vasthielden,
vasthielden, totdat
totdat hij
hij aan
aan stukken
stukken zou
zouzijn,
ZIJn,
takken die
verwaaid
verregend en
en kapot.
'kapot.
verwaaid en
en verregend
Toen
Janneke terug
terug binnen
binnen zat.
starend op zijn
zijn kruk
kruk met
met
zat, starend
Toen Janneke
wittt;
garen. nu
zonder vlieger,
vlieger, begon
begon ineens
ineens zijn
zijn kinneke
kinneke te
te
witte garen,
nu zonder
siddert
rillen en
zijn mandje
m:md je te
te trekken:
toen kwamen
kwamen dikke
dikke
trekken; toen
siddertrillen
en zijn
tranen
aangebold en
zijn groote "erdriet
brak los,
zijn
verdriet brak
los„ al
al zijn
en zijn
tranen aangebold
en ongelukkig
ongelukkig zijn,
zijn. na
genieten van
van
ellende
jubelend genieten
ellende en
-na zijn stil jubelend
daar
'
daar straks.
_ .. , « Morgen
'nen anderen,
anderen,»» troostte
troostte Staf,
Staf, « «en
en
krijgt ge 'nen
Morgen krijgt
'n veel
grooteren nog
al. Maar
Maar we
we moeten
moetenstraffer
straffer kluwen
kluwen
veel grooteren
nog al.
hebben.
Tuur zijn
zijn broer
grauw garen
garen meebrengen
meebrengen uit
uit
hebben. Tuur
broer zal
zal sterk grauw
de
fabriek; dat
dat kan
kan niet
niet kapot.»
kapot.»
de fabriek;
Janneke la$
zijn smalle
smalle beddeke,
beddeke, ..maar
maar hij
hij kon
kon niet
niet in
in
in zijn
lag in
Hij zag zijn
zijn \'Iit:gerke
hangen, hoog in den hoogen
slaap geraken. Hij
vliegerke hange-n,
populier
Bergen's hof.
Hij had
had nogal
nogal vliegers
vliegers zien
zien
populier uit
uit Van
Van Bergen's
hof. Hij
hangen,
boomen, aan
aan schouwen;
schouwen; maar
maar nu
nu was
was 't de zijne.
zijne.
hangen, in boomen,
hingen daar
daar dagen
dagen lang
lang en
en heelder
heelder nachten,
nachten. en
en de
dewind
wind
Ze
Ze hingen
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reg-m roefelde
ze kapot
sloeg ze
kapot en
en de
de re~':n
op, totdat
totdat er
er niets
niets
roefelde er
er op,
van
overbleef dan
geraamte; en
en dan,
dan, op
op 'n morgen
van overbleef
dan een stokkig geraamte;
waren
niemand wist
wist waarheen.
waren ze
ze weg en
en niemand
'Ne groote vlieger? 't Zou
Zou niet
niet gaan. 't Ging
Ging nooit goed voor
hem. Hij was
immers maar
maar een sukkelventje en hij
hij was lam...
lam ...
was immers
't
lukken, nooit
nooit niet
niet lukken.
lukken.
st Zou
Zou niet
niet lukken,
En zijn
zijn oogskes vielen toe ......
En jal Staf
had 'nen
'nen vlieger
vlieger gemaakt,
gemaakt, 'n vlieger
twee
Staf had
vlieger van twee
waren in 't Gielsgroote, dikke
stokken, die
die ze gaan snijden
snijden waren
dikke stokken,
bosch; 'nen
zelf.
dan Staf zelf.
'nen vlieger, grooter dan
JJanneke
anneke kon
bijna niet
oppakken. Ze
Ze hadden
hadden nog nooit
nooit
kon hem bijna
niet oppakken.
z;ulk
vlieger gezien
gezien in
hun straat.
straat. En ze lieten
lieten hem
hem op en
en
zulk een vlieger
in hun
hij
stond tegen
tegen de
dewolken,
wolken, roerloos-stil
roerloos-stil met
met 'n staart
tien
hij stond
staart van tien
meters
de kinderen
kinderen uit de buurt stonden rond
rond JJannekes
annekes
meters lang. Al de
stoeleke gedromd,
te kijken; en hij
hij hield den
den grooten
gedromd, afgunstig te
vlieger vast,
vast, in
in zijn
zijn eene hand
hij speelde
speelde er
er mee.
mee. Zie eens
hand en hij
wat
hij dierf:
dierf: hij
zijn polleke op
neer, hoog
hoog en laag,
laag,
wat hij
hij stak zijn
op en neer,
en
het touwke danste
mee, plezierig,
plezierig, ijzersterk.
ijzersterk. 't Kon
niet
en het
Kon niet
danste mee,
kapot,
knikte tegen
tegen al
al de
dekinderen
kinderendaar
daaromlaag.
omlaag.
kapot, en de vlieger knikte
Maar 't duurde
lang! Hoe
Hoe 't kwam,
dat wist
wist Janneke
duurde niet
niet lang!
kwam, dat
niet, maar
kruk slipte
slipte plots
plots uit
uit zijn
zijn handje,
handje. en
en vlOOg)
vloogi weg,
maar de kruk
mee
met den
den vluchtenden
vluchtenden vlieger,
vlieger, dansend
dansend en
en rabbelend
robbelend over
mee met
<Ie
jongens stoven
stoven
-de keien in zot,
zot, dol
dol gespring en gewippel. Al de jongens
lachend uiteen
hun handen:
uiteen en trechterden sarrend
sarrend door
door hun
-- « Zot 1I Lamme
zot 1I Lamme
Lamme poot
I...»»
Lamme zot
poot
Maar Janneke
J anneke sprong
en wipte zijn stoeleke uit, en.
en hij
hij
sprong recht en
liep,
liep, en snelde achter
achter het
hetvluchtende
vluchtende kruksliep, waarachtig hij
hij liep,
ke,
dat gekdansend
gekdansend voor
hem wegsprong;
wegsprong; hij
hij..zou
zou het
wel
ke, dat
voor hem
het wel
krijgen,
krijgen, hij
greep al,
al, maar
maar 't wipte voor
krijgen, hij
hij moest
moest het
het krijgen,
hij greep
zijn
huizen op,
daken over
over en
en weg;
weg; maar
maar JJanneke
anneke
zijn neus
neus de
de huizen
op, de
de daken
holde
uit, al
al maar
maar loopend, hijgend, zweeholde en stormde
stormde de
de straat uit,
tend
en hij zag zijden
altijd verder,
verder, altijd
altijd verder
verder vluchtend en
zijIlen vlieger altijd
tenen
het werd
werd een
een sarrend
sarrend bolgezicht,
botergeel, met groote
ten en het
bolgezicht, botergeel,
oogen en blaaskaken,
en 't ventje liep
liep
blaaskaken„ opgebult van 't lachen;
lachen; en
maar,
liep en huilde,
huilde, liep
liep met
met vlugklauwende beentjes
...
maar, liep
beentjes...
Janneke schoot
schoot wakker
de maan
door zijn
zijn kamergeelde door
wakker en de
maa.n geelde
vensterke
...
vensterke...

"Frans
Frans Verschoren.
Verschorm.
Th
L. Opdebeek,
ihtt ec Zonnig
Zonnig Leven.,
Leven*, L.
Opdebeck, Antwerper
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Kathelijne-'vVaver 1874.
,874. BeBeSte
~tuurder der
der Midde:bare
Midde:bare School
School te
te
quurder
Boom. Hij
is een
een fijne
fijne verteller
verteller
Boom.
Hij is
en geeft
geeft rake
rake schetsen
schetsen van
van 't kinkin·
derleven.
Schreef:
«
Dompelaars
»,
derleven. Schreef: « Dompelaars »,
«
», « Zonnig
Zonnig Leven
«JJeugd
eugd »,«
Leven »,«Langs
», «Langs
kleine Wegen»,
\Vegen », «
« Uit
het NetheNetbe·
kleine
Uit het
dal »,», «Vlaamsche
«Vlaamsche Humor».
Humor».
dal

liJ.
I)J"~VEN IN HUIS.
111. DIEVEN

Dien avond„
avond. eer
hij slapen
slapen ging.
ging. was
wasBonneken
Bonnekensteelsgewijze
steelsgewijze
Dien
cer hij
den hof
hof ingeslopen,
ingeslo;Jen. den
den pereboom
perehoom ingeklommen
ingeklommen en tiaar
daar had
had
den
hij zijn
aan
hij
zijnbuikje
buikjetetegoed
goedgeclaangedaan --veel
veeltetegoed
goedgedaan!·
gedaan! aan
de
sappige dubbelflippen.
dubhelflippen. En
die lagen
lagen hem
hem 's nachts
als
nachts als
de sappige
En (lie
lood
op zijn
zijn maag
maag en
en beletten
beletten hem
hem een
een oog
oog teteluiken.
luiken.
lood op
gansch flauw
schemerlicht van
starren gleed
gleed doordoor·
flauw schemerlicht
van de
de starren
Een gansch
heen
van hun
hun grooten
grootennotenboom
notenboom het
hetkarnerken
kamerken
heen het gebladerte van
binnen; Borineken
Bonneken kon
vage omlijning
omlijning der
der dingen
dingelI
binnen;
kon enkel
enkel de vage
onderscheiden.
Zijne overladen
overlaadde ook
ook zijne
zijne verbeelding
verbeelding niet
met
overladen maag
maag overlaadde
schrikwekkende
rom'ers die
die met
met een
een
schrikwekkende fantasmas:
fantasmas: hij
hij dacht
dacht aan roovers
gansche
bende ergens
ergens in
in een
een kasteel
kasteel binnendrongen,
binnendrongen, aan
aan diedie·
gansche bende
ven
eentje bij
bij de
de brave
brave burgers
burgers inbraken,
inbraken, aan
aan foor
yen die
die op
op hun eentje
kramers die
kinderen stolen,
stolen. hunne
hunne gewrichten
gewrichten kreukten,
kreukten, eii
en
die kinderen
ze
op kermissen
kermi~sen en
en markten
Illarkten arlekijn
arlekijn deden
dedenspelen.
spelen. Zijne
Zijne
ze dan op
baren
rezen te
te berge
bergebij
bijdedeschrik-inboezemende
schrik inboezemendedenkbeelden.
denkbeelden.
haren rezen
't 'vVas
alles zoo
En daar
daar op
op cens...
eens... 'n plank
het
plank in
in het
Was alles
zoo stiL..
stil... En
plankier
gangsken tusschen
tusschen de
de slaapkamers
slaapkamers kraakte...
kraakte ...
plankier van
van het gangsken
verdoofde
langzaam tred
tred voor
voor tred
tred
verdoofde voetstappen
voetstappen van
van iemand
iemand die langzaam
op
de tippen
tippen van
van zijne
zijne teenen
teenen voortkwam...
voortkwam... het
het lichaam
lichaam woog
woug
op de
zwaar,
sommige stappen
de planken
planken hol...
hol. ..
zwaar, want
want bij
bij sommig(.
stappen deukten
deukten de
Blij
aan eene
eene rat,
rat, dan
dan aan
aanklein
klein
eerste gerucht
gerucht dacht
dacht hij
hij aan
Blij 't eerste
Marieken
slaapwandel. maar neen,
neen, 't kon
anders: 't was
kon niet anders:
Marieken in slaapwandel,
een
dief!
een dief!
Een
dief' de
ele schreclen
schreelen kwamen
kwamen door
door het
het gangsken
gangsken zijne
ZIjne
Eel) dief!
23I1
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nader. En
En zijn
kamer nader.
zijn deur
deur die
die op
op een
een kier
kier stond
stond daar
daarzij
,ZIJ
nieuw
niet droog,
droog, en
en niet
niet toe
toe kon!
kon I
nieuw was
was ingezet,
ingezet,het
het hout
hout nog
nog niet
Bonneken lei
Een witte
witte gedaante
gedaante verscheen
verscheen
lei zijn
zijn adem
adem stiL..
stil... Een
in
kier van
van de
de deur...
deur. .. Bonneken
Bonneken dacht
dacht dat
dat hij
hij dood
dood ging...
ging ...
in de kier
look zijne
zijne oogen..
hield hij
hij op
op een
een klein,
klein, klein
klein
hij look
oogen, doch
doch één
één hield
hij
spleetje
spook of
de dief
dief nadertrad,
nadertrad, zich
zich achter
achter
spleetje om,
om, zoo
zoo het
het spook
of de
en voorts
voort~ onder
onder 't bed
laten rollen
rollen en
en dan
danuit
uitvolle
volle longen
longen
bed te laten
te huilen
huilen en
en om
om hulp
hulp teteschreeuwen...
schreeuwen ...
Zoolang de
vóór de
deur bleef
bleef staan
staanwas
wasniet-roeniet-roede gedaante v(56r
de deur
ren het geraadzaamst...
geraadzaamst. .. De
De dief
diefkwam
kwam zich
zich enkel
enkel vergeuissen
verge\\Î3sen of
siiep en hij
hij ongestoord
ongestoord kon stelen...
stelen ... toch
toch duwde
duwde hij
hij
alles
alles rustig sliep
even
zijn hoofd
vooruit en
en 't was of langs
zijne wangen linten
linten
even zijn
hoofd vooruit
langs zijne
bengelden;
-- een
boosdoener in
vreemde dracht
dracht die
die van
van
bengelden; --een boosdoener
in een vreemde
heel
verre kwaml...
kwam I...
heel verre
De
kop ging
ging terug...
terug ... de
degestalte
gestalte verdween...
verdween ... keerde
keerde nog
nog
De kop
eens
Bonneken lag
met de
de dood
dood op
op 't lijf zonder
eens weer...
weer... Bonneken
lag daar
daar met
een
vin te
te verroeren
verroeren of
of teteverleggen
verleggen----- en
en de
dechef
dief ging
ging (Ian
dan
een vin
heen
voor goed...
goed... een
een paar
paar maal
maal kraakte
kraaktehet
hetplankier
plankier-----clan
dan
heen voor
niets
meer... Bonneken
Bonneken ademde
ademde diep
diep zonder
zonder het
het minste
minste gegeniets meer...
druisch
maken... Wat
Wat gedaan?
gedaan? Grootmoeder
Grootmoeder en
en klein
klein MaMadruisch te maken...
rieken
sliepen aan
overkant van
van 't gangsken in
kamer
rieken sliepen
aan den overkant
in de kamer
schuins
zijne: maar
maar die
die konden
konden hem
hem bitter
bitter weinig
weinig
schuins over
over de
de zijne:
beneden, en
en zoo
zoo Bonneken
Bonneken zich
zich
helpen.
Onkel Lucien
Lucien sliep
sliep beneden,
helpen. Onkel
op de donkere
donkere trap waagde
waagde liep
liep hij
hij gevaar
gevaar in
in den
den muil
muil van
van den
den
wolf,
armen van
van den
den dief
dief te
tenauwe
nauwe te
te komen.
komen.
wolf, te
te zeggen
zeggen in
in de
de armen
N
een, van
moest de hulp
hulp opdagen:
opdagen: het
het venster
venster moest
moest
Neen,
van buiten
buiten moest
hij
opengooièn met
een ruk,
ruk, langs
langs den
den perelaar
perelaar tegen
tegen(len
dengegehij opengooim
met ecn
naar beneden
beneden klauteren
de straat
straat om
om hulp
hulp
vel
vel naar
klauterenen
en dan
dan in
in de
roepen...
was het.
het. Maar
Maar hij
hij vond
vond den
den moed
moed niet
niet om
om
roepen... Ja..
Ja, dat was
te
roeren; een
een verpletterend
"erpletterend gewicht
gewicht van
van\Trees
vrees drukte
druktezijne
zijne
te roeren;
zou hij
hij het
het niet
nict wagen?
wagen?
'
benepell
benepeli borst.
borst. Toch, waarom zou
Wat
kon de
de boosdoener
boosdoener al
al niet
niet kwaads
kwaads verrichten
verrichten als
als hij
hij
Wat kon
hem
niet belette
belette zijne
zijne laakbare
laakbare voornemens
\'oornemens ten
ten uitvoer
uitvoer te
t~
hem niet
brengen!
Hij
roerde
eene
hand
maar
durfde
ze
niet
boven
brengen! Hij roerde eene hand maar durfde ze niet boven
het
laken uitsteken...
uitsteken.,. langzaam
langzaam en
diep haalde
haalde hij
hij adem...
adem ...
het laken
en diep
werd
hij
nog
bespied?..
Zonder
geluid
te
maken
ging
hij met
met
werd hij nog bespied?... Zonder geluid
maken giiig hij
het
bovenlijf
recht
zitten,.,
niets!.
..
de
dief
was
zeker
,ie
trap
het bovenlijf rccht zitten... niets!... de dief was zeker de trap
afgedaald.
« H~iIi!.{e Bonifacius, sta
--- «
mij bij!»
bij!» Hij
Hij treedt
treedt het
het bed
bed uit,
uit,
sta mij
den
adem
ingehouden...
verschuift
den
vensterbout
zonder
den adem ingehouden... verschuift den vensterbout zonder
gerucht...
trekt... een
een gordijntje
gordijntje valt
valt af,
af, .doch
'doch hij
hij pakt
pakt het
het
gerucht... trekt...
eer
het
den
grond
raakt
en
werpt
het
op
't
hed
...
ijzerken
ijzerken eer het den grond raakt en werpt het op
bed...
arduin van
van het
het raam,
raam. grijpt
grijpt een
eenzijtak
zijtak van
"an den
den
hij
klimt op
hij klimt
op het arduin
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pcreiaar, zet
zet den
den voet
voet op
op een
een lageren
lageren tak
tak en
en trap...
trap... trap...
trap ...
perelaar,
trap... trap
trap in
in vier
vier treden
treden staat
staat hij
hij ininvliegende
vliegende vaan
vaan op
op de
de
trap...
straat, loopt,
loopt, bonst
bonst op
op slagvensters
s~agvel13ters en
en deuren
deuren van
van de
dehuizen
huizen
straat,
geburen en
en roept
roept uit
uit volle
vo!le keel:
keel:
der geburen
« Hulp! Hulp!
Hulp! Dieven
Dieven bij
bij den
den koster!
koster! Hulp!
Hulp! Hulp!
Hulp! DieDie--- «Hulp!
ven bij
bij den
den koster!
koster! Hulp!
Hulp! Hulp!
Hulp! Dieven
Dieven bij
bij den
denkoster!».
koster!».
ven
Eell oogenblik
oogenblik bleef
nog stil
stil maar
maar dan
danvlogen
vlogen de
dedeuren
deuren
Een
bleef het nog
open.
De smid
smid kwam
kwam de
de eerste
eerste buiten
buiten gestormd
gestormd dragend
dragend aan
aanzijn
zijn
De
voorhamer, de
kwam met
met een
eenbroodpaal
brood paalaangeloopen
aangeloopen
voorhamer,
de bakker kwam
de jonge
jonge bakker
bakker met
met een
een halfhout,
halfhout, de
de timmerman
timmerman loste
loste een
een
en de
revolverschot in
lucht en
en de
de champetter
champetterkwam
kwam aandraven
aandraven
revolverschot
in de
de lucht
in broek
broek en
en hemd
hemd den
denb!ooten
b:ooten sabel
sabelzwaaiend;
zwaaiend; de
demeesten
meesten
in
hadden een
een ri.3k,
ri~k. een
gaffel of
of een
een knuppel
knuppel en
en weldra
weldra was
was
hadden
een gaffel
kosters huis
huis omringd
omringd door
door slaapdronken
slaapdronkenverbouwereerde
verbouwereerde
's kostcrs
menschen die
den halfdonkeren
halfdonkeren malkander
malkander aangrepen
aangrepen en
en
menschen
die in den
voor di,:ven
dLven hielden
... De
smid ontving
ontving een
een slag
slag van
van bakkers
bakkers
voor
hielden...
De smid
bmodpaal. de
timmerman kreeg
een halfhout
halfhout in
in zijnen
zijnen nek,
nek.
broodpaal,
de timmcrman
kreeg een
de champetter
champetter vatte
vatte den
den hor:ogiemaker
hor:ogiemaker bij
zijn kraag
en de
de
de
bij zijn
kraag en
drid zonen
zonen van
van den
den voddenkoopman
voddenkoopman liepen
liepen achter
achter jonge
jongeJansJansdrio
sens
die wanhopig
wanhopig al
al do3rdravend
dO.Jrdravend kermde:
kermde:
sens die
--'k Ben
Ben ekik
ek ik het,
het, mannen!
mannen! 'k Ben
ekik het!»
het!»
Ben ekik
- «
«'k
Bonnekens
slaarBonnekens grootmoeder,
grootmoeder, wakker
wakker gerumoerd,
gerumoerd, stak
stak haar slaafmuts door het
het zoldcrvenster
zolde:rvenster en
en riep
riep verschrikt:
verschrikt:
muts
- «« God
Heer! wat
wat is
i:; er
erhier
hiergaande.
gaande.menschen?»
menschen? »
God den
den Heer!
-- « Daar
zitten di2ven
dievenininhuis
huis
h>
Daar zitten
1-»
-- «Bij
« Bij ons?...
ons? .. Luden!
Lucienl...»
Lucien! Luci2n1...
»
Een oogenbliklater
oogenblik...later kwam
kwam zij
zij kermend
kermend aan
aan het
hetzoldervenster
zoldervenster
terug:
-Seezes \"an
:\'1 aderietje! En
Enzezehebben
hebbenons
onsBonneken
Bonneken
me>
van Maderietje!
nie.:.‘- ««Seezes
genomen!
genomcn! ».
- ««Neen!
Neen! Neen!
Bonne is
is hied»
hier!»
Neen! De
De Bonne
Up
dit oog:_nblik
oog~nbiik grendelde
Lucien de
de voordeur
voordeur lo:
10;
Op dit
grendelde onkel
onkel Lucien
en
lang:; hem
hem heen
heen schoten
schoten twee
twee jonge
jonge mannen
mannen met
metopeng_
openg_
en langs
trokken
veerrnes binnen
dief kapot
kapot te
te kappen.
kappen. Onkel
Onkel
trokken vcermes
binnen om
om den
den dief
Luden
binnen schieten,
schieten, aanhoorde
uitleg van
van den
den
Lucien liet
liet ze
ze binnen
aanhoorde den
den uitleg
champetter,
daarna
van
Bonneken.
..
en
dan
ging
er
hen
champetter, daarna van Bonneken... en dan ging er hern
een
licht op.
op.
een licht
- - ««Moeder
Moeder kom
maar naar
naar beneden,
beneden, daar
daar isis niets!»
niets!»
kom maar
13)
Onkei
Luden
moest
lachen
en
al
de
dorpers
kwamen
Onkei Lucien moest lachen en al de dorpers kwamen b;j
0\11
den
uitleg
te
vernemen.
orn den uitleg te vernemen.
Onkel
dag —
- in
in den
den
Onkel Luden
Lucien wist
wist dat
dat grootmoeder
grootmoeder nacht
nacht en dag
lettt'r1ijken
zin
van
het
woord
om
haar
petekind
Bonifacius
letterliiken zin van het woord - om haar petekind Bonifacius
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bezorgd
toen zij
zij nog
bleek en
en angstig
angstig van
van schrik de
bezorgd was,
was, en
en toen
nog bleek
trap
kwam vroeg
vroeg haar
haar onkel
onkel Lucien:
Luden:
trap af kwam
- «
Zijt gij
dezen nacht
nacht weer
weer niet
niet opgestaan
opgestaan om
om te
te gaan
gaan
gij dezen
«Zijt
ioeren of Bonneken wel
wel goed sliep?»
loeren
-— « Och
1... ja
jaover
overeen
eengroot
grootkwartier
kwartier of
of een
een
daft..
Oct)!I en zou dat
half uurken, want
ik
was
nog
maar
pas
terug
ingeslapen
toen
want ik was nog maar pas terug ingeslapen toen
ik
dat lawijd en
dat rumoer
rumoer hoorde».
hoorde ».
ik dat
en dat
Dat was
de
uitleg
van
heel
dehistorie.
historie.
was de uitleg van heel de
Om
de
menschen
niet
platzak
van
hunne jacht
jacht te
te laten
laten
niet
platzak
van
hunne
Om de
terugkeeren en
voor hunne
hunne bereidwilligheid
bereidwilligheid te
te bedanken
bedanken
en om ze voor
tapte onkel
emmer gerstebier,
ze dien
dien uit
uit
onkel Lucien
Lucien een
een emmer
gerstebier, een
als ze
' 1 als
hadden
dorpers voldaan maar nog opgewonden
opgewonden heen,
heen,
hadden gingen de dorpers
onder malkander zich
roemend op
wat ze
ze al
al niet
nietzouden
zouden gezich roemend
op wat
daan hebben,
in werkelijkheid
werkelijkheid dieven
dieven in huis
huis hadden
hadden
hebben, zoo
zoo er in
gezeten!
Jo~ef
Jozef Simons.
D.
Uit c Bonifacius
Suyckerbuyck".
Bonifacius Suyckerbuyck

JOZEFJOZEF. SIMONS
Oeleghem
(Antwerpsche Kempen)
Oeleghem (Antwerpsche
1888. Maakte
als
Maakte den
den oorlog
oorlog mee als
kanonnier,
daarna als taalman in
kanonnier, daarna
't Engelsch leger;
verblijft thans
thans
leger; verblijft
te Leuven.
te
Leuven. Een
Een echt
echt VOlksschrijvolksschrijver. «« Mastentoppen », ««Blonde
ver.
Blonde
Garve »,
Suykerbuyck»
», «Bonifacius Suykerbuyck»
Garve
», «Bonifacius
«Bonifacius Suykerbuyck»
Suykerbuyck»
Garve»,
van
een Kanonnier
», ««In
Spanvan een
Kanonnier»,
In Spanje », enz.
F-oto
».
rota c Boekeugids
Boekengias ».

112.

MARIA
ltIISSIE.
MARIA. DER
DER MISSIE.

Volk
van Vlaanderen,
Vlaanderen, dat
Ik bijzonder
bijzonder verkoren
verkoren heb
om
Volk van
dat Ik
heb om
mijn boodschap
brengen aan
wereld, Ik
Ik wil
wil uu beleeren
beleeren
boodschap te
te brengen
aan de wereld,
omtrent mijne
luistert:
mijne Moeder, luistert:
niet gekomen
gekomen ben buiten
buiten Haar,
Haar, zoo
zoo zult
zult gij
gij niet
niet
Gelijk Ik
Ik niet
gaan zondet
zondet Haar:
Haar armen
armen zult
zult gij
gij .Mij
Mij geven aan
aan de
de
Haar: in
in Haar
aarde.
Omdat gij bij
uitstek het volk
volk moet
moetzijn
zijnmijner
mijner Missie, wil
bij uitstek
Ik, dat gij
gij bij
land zult
zult zijn
zijn van
vanMaria.
Maria.
bij uitstek het land
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het nog zien
ziell nu.
a.an
Ge kunt
kunt het
den hoek
hoek van
van uw
uw akkers,
akkers, aan
nu, aan den
al
uw schoonste
schoonste linden
linden en
eiken, hoe
hoe Ik
Ik gekomen
gekomen ben
ben tot
tot u:
al uw
en eiken,
door Maria.
Maria.
De
dierbare beeltenis
doen hechten
hechten heb
heb aan
aan uw
uw
De dierbare
beeltenisdie
die ik
ik doen
gij bekeerd
bekeerd werd,
werd, gij
gij zult
zult ze
ze bewaren
bewaren in
in dank,
dank~
boomen toen
toen gij
boornen
en taai
taai zult
zult ge
ge ze
zehandhaven
handhaven aan
aan den
den hoek
hoekuwer
uwer straten:
straten: in
in
dank voor mijn
uw Noorden.
Noorden.
mijn komst
komst in uw

Uw kinderen
kinderen zult
zult gij
gij beleeren, hoe
Maria den afgod
afgod weerde
weerde
hoe Maria
uit
uw oude
oude grijze
grijze tijden,
tijden, en hoe
hoe'•Ik
Ik kwam
toen met
rn.et mijn
uit uw
kwam toen
zegening,
om u te
maken het
het volk
volk mijner
mijner liefde.
liefde.
zegening, om
te maken
En hechter
hechter dan het
het aan
aan uw
uw boornen
zult gij het beeld
boonien hangt, zult
mijner
ziel van
van uw
uw kleinen,
kleinen, opopmijner Moeder
Moeder prenten
prentenin
in de
de diepste ziel
dat zij.
zij onder
de eer
eer u zal
doen le
,te nemen
nemen tot
tot
onder hen,
hen, die
die ik
ik de
zal doen
mijn
voor mijn
mijn komst
komst onder
onder u door Maria, haar
miin boden, in dank voor
geliefde beeld
beeld ook
ook zouden
zouden voeren naar
naar die
die nog zitten in schaduw van dood, en
zouden op haar
haar schoot,
gelijk
en. Mij
Mij brengen
brengen zouden
schoot, gelijk
ik
gebracht werd
werd tot
tot de
de wildheid
wildheid van
van uw
uw \adren.
ik gebracht
-N adren.
En
allen, allen
allen in
in deze
deze gouwen,
gouwen, als
als gij
beeweg gaat
naar
gij beeweg
gaat naar
En allen,
de
tempels van
van mijne
mijne Moeder,
Moeder, als
als g-ij
gij naar
na!lr Scherpenheuvel
de tempels
trekt
en Oostacker en
Hal, naar
naar Dadizeeie
Daclizeeie en Cortenbosch,
trekt en
en Hal,
op'
al
de
oude
beevaarten
in
uw
Marialand
wil dat gij uit
Ik wil
op' al
oude
in uw Marialand:: Ik
dankbaarheid
haar
bidt
bij'
al
uwe
beden
ook
deze:
deze:
dankbaarheid haar bidt,l bij. uwe beden
«
ons
uw
Jezus
hebt
gegeven,
Maria:
door
ons en
en de
de
o Die
Die ons uw Jezus hebt gegeven, Maria: door ons
onzen.
Hem aan
aan al
al die
die nog
nog dolen!»
dolen I»
onzen, breng
breng Hem,
Hem, 0o breng
breng Hem
Theophilus_
Theophilus.
Uit cg De
Stern der
der Missie
Missie >,». Xaverialia.
Xaveria"", L"llveu,
De Stern
Leuven.
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113. ZORIERWIND
ZOltlERWIND IN
HOP.
IN HOP.

De zomersche
zomersche wind
wind zottebolt
zottebolt
Door
zonnige blattren
blaaren en ranken;
ranken;
Door zonnige
hij
draaft en
en hij
hij holt.
holt.
hij draaft
De
staken nu
nu neigen
neigen hun
hun top;
top;
De staken
weêr heffen
weêr
heffen hun
hun enkelrank-koppen
enkelrank·koppen
en
toutren de
de hop.
hop.
en toutren
Vermeiend
als 't zonneblond kind,
Vermeiend als
de haren
haren verwarreld
verwarreld door
door 't weêre,
in den
den wind:
wind:
zoo
zoo hop
hop in
de bellen bengelen
bengelen en
en slaan,
slaan,
en
gaan op
op en
en neêr
neêr in
in het
het neigen,
neigen,
en gaan
aan
staken belaAn.
belaan.
aan staken
Hij
holderdeboldert er door;
door;
Hij holderdeboldert
maar, plotselings
plotselings webweêr is
is 't een zwijgen
zwijgell
een
stilte als
als te
te v6or;
vóor;
een stilte
en
in rijen
rijen gesteld,
gesteld,
en. deftig,
deftig, in
zoo
er ,de
verwonderd,
zoo staan
staan er
bde staken, verwonderd,
als
wachters, in
in 't veld.
als wachters,
IIs.
:~. van
van Beugem.
Beugem.
Uit c41 In bloeienden Voorhof
Voorhof>.
».

ISIDOOR VAN
BEUGEM.
v~r
VAN BEL)
GEM. Moorsel
Moorsel 1889.
1889.Van
Van hem
hem yen
schenen
gemoede
gedichten:
« Zwellende BotHotschcnen eenvou
eenvcu iJe,
gemoede
ijkeijke
gedichten:
« Zwellende
ten»,
bloeienden Voorhof
Voorhof» » en
de gegeten », « Witte
Witte Weeën»,
Weeën», « In
In bloeienden
en de
prezen
kunststudiën », «« A
Saverijs » en
en««Domien
Domien Ingels
Ingels».
prezen kunststudiën»,
A b"rt
b-rt Saverijs»
».
114.
PRIJSUITDEELING.
114. PRIJSUITDEELING.

In die
die goede
goede stemming
stemming gingen,
gingen, de
laatste dagen
dagen van
van het
het
de laatste
trimester snel
snel voorbij.
voorbij. 's Daags
voor de
de prijsuitdeeling
prijsuitdeeling liet
liet
Daags voor
meneer Doremans
Doremans Tyskens,
Tyskens, Nol
Nol en
en mij
mij roepen.
roepen.
Op
de manier
manier waarop
waarop hij
hij de
de twee
twee eersten
eersten aansprak,
aansprak, hoor&
hoord~
Op de
ik wel
wel dat
dat ze
zealaldikwijls
dikwijls voor
voorde
dezaak
zaakder
der« «Geheime
GeheimeZwijgers
Zwijgers:>
bij
hem geweest
geweest waren.
waren. ««Ik
u een
een goed
goed nieuws
nieuws aan.
aan te
te
bij hem
Ik heb
heb u
kondigen»
zei hij,
hij, toen
toen wij
wij alle
alle drie
driegezeten
gezet~nwaren,
waren, ««ik
ik kreeg
kreeg
kondigen» zei
6
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dezen morgen
morgen eenen
eenen brief,
dezen
brief, waarin
waarin mij
mij gemeld
gemeld wordt,
wordt, dat
dat onze
onze
gebeden en offertjes
gebeden
offertjes verhoord
verhoord werden.»
werden.»
Wij zeiden
zeiden niets,
niets, maar onze
\Vij
onze gelaatstrekken
gelaatstrekken spraken duidelijk
genoeg, dat
dat het
genoeg,
het nieuws
nieuws ons
ons gelukkig
gelukkig maakte.
maakte.
«Dat
«
Dat wil
niet zeggen
zeggen dat
dat wij
wij moeten
moeten ophouden,»
ophouden,» ging
ging
wil nu
nu niet
hij
voort, «
verre van
van daar!
daar I De
Debende
bendeder
derGeheime
GeheimeZwijgers
Zwijgers
hij voort,
«verre
~hij
lachend), kan
kan altijd
altijd blijven
blijven bestaan,
bestaan, want
want er
er
khij zei
zei dat
dat al
al lachend),
zullen
zondaars zijn,
zijn, die onze
onze gebeden
gebeden en
engoede
goedevverken
werken
zullen altijd
altijd zondaars
noodig
ik uu heb
heblaten
laten
noodig-hebben.
hebben.En
Enhet
het is
is vooral
vooral daarom,
daarom, dat
dat ik
wij onder
onder de
de vacantie
vacantie doen?»
doen?»
roepen. Wat
Wat gaan wij
roepen.
zelf op die
die vraag
vraag zou
wu antanI
Wij wachtten
wachtten natuurlijk,
natuurlijk, tot
tot hij
hij zelf
woorden.
« Wat dunkt
zei hij.
hij. «Zouden
« Zouden wij
wij niet
niet beslissen,
beslissen, dat
dat wij
wij
dunkt u?» zei
in
den voormiddag
voormiddag van
geen enkelen
enkelen dag
dag zouden
zouden rooken
'-ooken of
of
in den
van geen
of zooiets?»
zooiets ? »
snoep eten of
snoep
was voor
voor mij
mij niets,
niets, want...
want ...
Wij
Wij bekeken elkander.
elkander. Rooken dat was
Papa
lang afgf'leerdl
snoep!.
..... Ik
Ik
Papa had
had mij
mij dat
dat al
al lang
afgeleerd!Maar
Maar
snoep
stelde
een voorzichtige
voorzichtige vraag:
vraag:
stelde een
««Zijn
Zijn appelen
appelen en
peren en
en ander
ander fruit
fruit ook
ook snoep?»
snoep?»
en peren
0
« Natuurlijk!
Natuurlijk I»» riep
Doremans uit,
uit,.«alles
« alleswat
wat-wij
wij etell
eten
riep meneer
meneer Doremans
omdat
snoep. Allo!
Allo! wat
wat du
dunkt
er van?),
van?)\
omdat het
het lekker
lekker is,
is, is
is snov.
- nkt u er
« En als
als ze
ze ons
ons eens
eens verplichten?»
verplichten?» vroeg
vroeg ik
ik nog.
nog.
«En
uwe ouders
iemand anders
anders uu verplichten,
verplichten, dan
dan moet
« Als uwe
ouders of iemand
moo
ik bedoel
bedoel uit
uit vrijen
vrijen wil
wil geen
geen snoei)
snoep
gij gehoorzamen, maar
maar ik
Zoudt gij
gij dat
dat niet
niet kunnen?»
kunnen?»
eten. Zoudt
eten.
« Ik kan het»
het» zei
zei ik.»
ik.» InIndede.gesteltenis
gesteltenisva.n
van dat
datoogenblik
()~genblik
gevoelde ik mij
mij sterk.
sterk.
.
gevoelde
ook », mompelden
mompelden de twee
twee anderen.
anderen.
«« Ik ook»,
is goed»,
goed», zei
zei onze
onze professor,
professor, «« en omdat
omdat gij
gIJ zoo
zoo g("
« Dat is
willig zijt, zal
zal ik
ik er
er bijvoegen,
bijvoegen, dat
dat onze
onze schikking
schikking 's Zondag"
Zondag,
telt. Dan
Dan zijn
zijn wij
wij vrij.»
vrij.»
niet telt.
dien «wij»
« wij» om
om aan
aan te
te duiden
duiden dat
dat hij
hij zelf
zelf oo
00,
Hij drukte op dien
Hij
van de
de partij
partij was.
was.
van
wel verstaan: op
op de
dewerkdagen
werkdagenvoormiddag
voormiddagrooken
wakenwij
v.cij
«« Dus wel
niet, en wij
wij gebruiken
niet, dat naar
naarsnoep
snoep strekt.
strekt.Vergeet
Vergeetniet
niet
niet,
gebruiken niet,
of zoo
zoo mogelijk
mogelijk alle
alle middagen
middageneen
eenklein
kleingewetensgeweten:.;·
alle avonden of
punt te
te doen.
doen. Het
Hetzal
zalmij
mijimmer
immereen
eengenoegenoe·
onderzoek over
ondcrzoek
over dat punt
zijn, uu onder de vacantie
vacantie eens
eens te
te zien: 's
's Donderdags
Donderdagsnamidnamid·
gen zijn,
ben ik
ik altijd
altijd hier.»
hier.»
dags ben
voegde hij
hij er bij:
bij:
Opeens voegde
« En ... wat
wat verwacht
verwacht gij
gij morgen
morgen als
als uitslag
uitslag van
van uwe
uwe wedwed·
«En...
strijden? »
strijden?»
en ik
ik bekeken
bekeken Tijskens,
Tijskens, want
want als
als iets
iets ooit
ooit vast
vast stond,
stond,
Nol en
Nol
N·B 17
Ij
N-B
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dan
was het toch
toch wel,
wel, dat
dat Tyskens
Tyskens de
de eerste
eerste van
vande
de klas
\ras,
dan was
klas was,
en met
met de
de meeste
meesteprijzen
prijzen ging
gingloopen.
loopen.
o De uitslag
«
uitslag zal
zal toch
toch wel
wel niet
niet juist
juist zijn
zijn gelijk
gelijk gij
gij hem
hem \"erverwacht,»
onze professor
professor glimlachend.
glimlachend. «Dat
« Dat wil
wil niet
nietzeg-gen
zeggen
wacht,» zei onze
dat hij
hij slechter is
is dan
dan gewoonlijk
gewoonlijk voor
voor een
eenuwer,
uwer, maar
maar dat
dat hij
beter·
gewoonlijk voor een
een van
vanu.u.»
beter. isis dan
dan gewoonlijk
»
Met
het hoofd
hoofd mochten.
mochten wij
wij gaan. Ik
Ik vroeg mij
Met dat raadsel in het
af
wat meneer
meneer Doremans
Doremans toch
toch wel
wel kon
kon bedoelen,
bedoelen, maar
maar tete
af wat
vergeefs.
De prijsuitdeeling
prijsuitdeeling. kwam.
Mama reden
reden met
met een gekwam. Papa
Papa en Mama
huurde
naar de stad:
stad: ««om
om de prijzen
te varen,»
prijzen thuis
thuis te
huurde koets
koets naar
zei Mama
Mama lachend.
lachend.
Theo en
en Eduard
Eduard hadden.
hadden altijd
uitslagen gehad, en
en ik
ik
altijd goede
goede uitslagen
ook
had de
de twee
tweeeerste
eerstetrimesters
trimesters goed
goedgewerkt,
gewerkt, zoodat
zoodat zij
zij
ook had
hoopten
fier te kunnen
kunnen zijn
zijn op
op hunne
hunne zonen.
zonen.
hoopten fier
De kleine
kleine klassen
klassen werden
werden eerst afgeroepen,
afgeroepen, dan de
de beroepsklassen
eindelijk begon
men met
met de
de ««sixième
sixième latine».
latine». De
De
klassen en eindelijk
begon men
spanning
werd al grooter
grooter en
en grooter.
grooter. De
Deeereprijzen
eereprijzen waren
waren alal
spanning werd
voorbij:
niets verwachten.
verwachten.
voorbij: daarvan
daarvan kan
kan ik niets
Nu riep
riep de
de directeur:
directeur: ««Uitmuntendheid...
Uitmuntendheid ... Hebben
Hebben een
een eersten prijs
Falkeren en
en Willem
Willem
prijs bekomen:
bekomen: Armand
Armand Tyskens
Tyskens van Falkeren
Wingenaert
Hoogkerke. »
Wingenaert van Hoogkerke.»
Toejuichingen
alle kanten.
kanten. Ik
Ik sprong
sprong
Toejuichingenbarstten
barsttenlos
los langs
langs alle
recht
mijne bank om naar Papa
Papa en
enMama
Mamate.blikken,.die
te· blikken, .diebij
bij
recht in mijne
het
publiek zaten,
zaten, en
te zien
zien ofofzijzijmijn
mijnnaam
naamwel
wel,gehoord
,gehoord
het publiek
en te
hadden.
klapten in de
de handen.
handen. Dan
Dan
hadden. Zij'
Zij knikten
kniktenmij
mij toe
toe en
en klapten
volgde
ik Tyskens
Tyskens naar
naar het
het verhoog,
verhoog, om
om uit
uitdedehanden.
handen van
\"an
volgde ilt
den
voorzittenden prelaat
prijs te ontvangen.
ontvangen. Ik
Ikjubelde
jubelde
den voorzittenden
prelaat den
den prijs
inwendig:
klas! Wie
Wie zou
zou dat
dat ooit
ooit gedacht
gedacht
inwendig: Ik,
Ik, eerste
eerste van
van de
de klas!
hebben!
nu gelukkig,
gelukkig, dat
dat ik
ik zoo
zoo goed
goed gewerkt
gewerkt
hebben! Wat
Wat was
was ik
ik nu
had
studies! Nu
Nu verstond
verstond ik,
ik,hoe
hoegoed
goedmijn
mijnprofessor
professormij
mij
had in de studies!
begrepen
wat hij
hij wilde,
wilde, toen
toen hij
hij mij
mij de
deboetpleging
boetpleging
begrepen had,
had, en
en wat
oplegde: twee zaken
zaken in
Ik hoorde
hoorde niets
niets van
van hetgeen
hetgeen
in éénen slag. Ik
mij
de hoggeerwaarde
hoo.,geerwaarde heer
heer prelaat
prelaat toefluisterde;
toefluisterde; ik
ik kilikte
kD.ikte
mij de
bedeesd
en ging
ging toen
toen inineen
een*roes
'roes van
van geluk
gelukterug
terugnaar
naarmijne
mijne
bedeesd en
plaats.
Tyskens zat
zat er reeds,
reeds, en
en ik
ikkroop
kroop v66r hem door.
door.
plaats. Tyskens
««Als
Als die duivelsche geit er
er niet geweest was,
was, was
was ik u minstens honderd punten
punten v66r geweest, Lom» zei hij.
hij.
«
Dat weet
weet ge niet,»
was ik
ik ook
«Dat
niei,» antwoordde
antwoorddeik,
ik, want
want dan
dan was
niet
geweest, en
en had
had ikikmeer
meerkunnen
kunnenblokken.»
blokken.»
niet ziek geweesi,
Alhoewel
teleurgesteld was,
alleeh de
de eerste
eerste
Alhoewel hij
hij wat
wat teleurgesteld
was, niet
niet alleeh
te zijn,
zijn, gaf hij
hij mij
mij heel
heel vriendelijk
vriendelijk de
de hand,
hand, wanneer
wanneer de
de prijsuitdeeling afgeloopen was.
2588
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een sport
« Toekomend jaar zal
zal 't een
sport zijn
zijn tusschen ons
twee, I>2>
ons twee,
~i
..j
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lachend. «In
alle geval, proficiat, Lom
wist niet,
niet.
« In alle
Lorn1I ik
ik wist
dat gij zoo een ferme
kerel waart.»
ferme kerel
Eduard
was de 'derde
Theo de
de tweede
tweede van
van hunne
kla~.
en Theo
derde en
hunne klas.
Eduard was
De uitslag
uitslag overtrof
overtrof onze
onze stoutste
stoutste verwachtingen,
verwachtingen, en Papa
Papa en
en
in de
Mama
waren gelukkig. Wij
Wij gingen in
de stad
stad eten,
eten, en
en clan
dan
Mama waren.
huis: onze
maakten wij
wij tegelijk
naar huis:
onze ouders
ouders per
per koets
koet:=;
tegelijk den
den weg naar
en wij per
fiets.
per fiets.
Theo had echter nog eene verrassing voor ons voorbehouden.
Als wij thuiskwamen overhandigde hij aan' Papa eenen brief van
zijnen
professor, waarin
deze schreef,
schreef, dat
dat mijn
mijn broeder
zijnen professor,
waarin deze
het
verlangen had uitgedrukt
uitgedrukt naar
naar de
de normaalschool te gaan.
het verlangen
Mama
Papa gaven
gaven hunne
hunne instemming,
instemming, en
zoo werd
werd dan
dan
Mama en
en Papa
en zoo
beslist,
dat Theo,
Theo, na
na het
hetgroot
grootverlof,
verlof,voor
vooronderwijzer
onderwijzer zou
zou
beslist, dat
gaan studeeren.
In
den loop
loop van
van dien
dien avond
spraken onze
oyer
In den
avond spraken
onze ouders
ouders veel
veel o-er
de toekomst. Op
zeker oogenblik
oogenbIik dat ik
ik Papa
Papa inniger
inniger aankeek
aankeek
Op zeker
dan
gewoonlijk, stelde
lachend de
de vraag:
vraag:
dan gewoonlijk,
stelde hij
hij al
al lachend
«Ik
toch wel
wel eens
eens willen
willen weten
weten wat
wat Lommeke
Ik zou
zou toch
Lommeke graag
zou
worden?»
zou worden?»
« Ik?» riep
« ik word
word heel
heelzeker
zekerpriester
priesteren
enwaarschijnlijk
waarschijnlijk
riep ik,
ik, «ik
zelfs missionaris
missionaris».».
Mama
handen en bad
bad luidop:
luidop: ««Dat
Dat geve
ge,'e
Mama vouwde
vouwde even
even de
de handen
GodI»
God! >>
Lieveken kwam
tegen mij
mij aanvlijen
aanvlijen en
en zei:
zei: ««Dat
Dat zou
zou
kwam zich
zich tegen
schoon zijn.
zijn.»»
Papa
deed opmerken:
opmerken:
Papa deed
«
Wat zouden
gelukkig wezen,
wezen, maar
daar is nog
nog tijd
tijd
«Wat
zouden we
we gelukkig
maar daar
genoeg
voor. Er
zal nog
nog veel
veelwater
waterdoor
dooronze
onzeMolenbeek
Molenbeek
genoeg voor.
Er zal
vlieten,
zoo ver
ver zijn.»
zijn.»
vlieten, eer
eer we zoo
Lod. Lavki.
Uit
Mijn Professor.
N. V.
V. Leeslust,
Leeslust, Antwerpen.
Antwezpen.
Professor* N.
iTit cMijn

L.
WINKEL (Lod.
(Lod. Lavki). Priester.
L. VAN WINKEL
Priester. Hex (Tongeren)
::893.
893. Leeraar
Leeraar aan 't College
Hasselt. Schrijft
frissche en
College te Hasselt.
Schrijft frissche
sappige
verhaaltjes,
eenvoudig
en
kinderlijk:
«
De
kleine KoKosappige verhaaltjes, eenvoudig en kinderlijk: «De kleine
ning»,
«
Mijn
Professor»,
«
Mijn
Zusterke
»,
«
Mijn
Broerke
»,
ning», «Mijn Professor», « Mijn Zusterke», « Mijn Broerke»,
«
De
kleine
Martelaar»,
«Tuurke
»,
enz.
«De kleine Martelaar », «Tuurke», enz.
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1. VADER
1.
\- ADER EN
MOEDER (Juul
Blz. 6.
6.
EN :VIOEDER
(JuulLagae).
Lagae). --Blz.

J uuul
u I Lagae.
Lag a e. ----

Geboren
Roeselare 1862.
1862. Enkele
Enkelewelwel'
Geboren te Roeselare
ken van
van dezen
dezen beeldhouwer
beeldhouwer zijn:
zijn: Vader en
en Moeder,
Moeder, Moeder
Moeder Cl)
Kind;
de standbeelden
standbeelden van
van Ledeganck
Ledeganck. te Eekloo,
Eekloo, van
van Van
Van
Kind, de
Beneden
Mechelen, van
van Guido
Guido Gezelle
Gezelle te
te Kortrijk,
Kortrijk, van
van
Beneden te
te Mechelen,
Rodenbach te
te Roeselare;
Roeselare; een
een reusachtig
reusachtiggedenktee
gedenktet>
Albrecht
Albrecht Rodenbach
ken te
te Buenos
Buenos Ayres,
Ayres, enz.
enz.
Vad
ereenn Moeder:
Moe der:
Zooalseen
eendichter
dichterininverzen
verzen (b.
(b. v.
v.
Vader
Zooals
G.
GezelIe in «« Het Kruisken»),
Kruisken »), zoo
zoo zingt
zingt beeldhouwer
beeldhouwer Lagae
Lagat'
G. Gezelle
in deze
deze groep
zijn liefde
Wat 'n een·
groep zijn
liefde voor
voor Vader
Vader en Moeder uit. Wat
eenvoud, wat 'n goedheid
gelaat en
en uit
uit de
dehouding
houding
goedheid spreekt
spreekt uit
uit het gelaat
va~
en de
de muts
muts van
van
van. die
die brave
brave menschen!
menschen! Merk
Merk den
den kapmantel en
moeder,
kiel van
van vader
vader(hij
(hij was
washooihooi-en
enstrookoopman),
strookoopman).
moeder, den kiel
merk het
het Vlaamsch
Vlaamsch opschrift.
opschrift. De
Dewereldberoemde
wereldberoemde kunstenaar
kunstenaar
schaamt zich
zich niet, zijn
zijn nederige
nederige Vlaamsche
Vlaamsche afkomst
afkomst tetetoonen,
1oonen.
en dat
dat strekt
strekt hem
hem tot
tot eerl
eerl
11.
Blz. 1.
1 I.
I I. (;UIDO
GUIDO GEZELLE
GEZELLE(Juul
(JuulLagae).
Lagae).-- Blz.
Van zijn
zijn bekenden
« Gezelle-kop» vertelt
ver:teltde
debeeldhouwer
beeldhouwerzelf
zelf:
bekenden «Gezelle-kop»
:
«
,Dien maakte
te Kortrijk,
Kortrijk, waar
waar Gezelle
GezelIe toen
toen in
ineen
eenZusterZuster«,Dien
maakte ik
ik te
klooster
verbleef een
een maand
maand bij
bij hem
hem en
en
klooster bestuurder
bestuurder was...
was... Ik verbleef
hij
poseerde. Ik
Ik zie
zie hem
hem daar
daarnog
nogvóór
vóórmij
mijzitten
zittenmet
metzijn
zijnpeinpeinhij poseerde.
zend
gelaat. Nu
Nu en
en dan
dan haalde
haalde hij
hijuit
uit'den
'denzak
zakzijner
zijner oude
oude
tend gelaat.
soutane
stukje papier
papier en
en krabbelde
krabbelde eenige
eenige woorden.
woorden. Dan
Dan
soutane een stukje
borg
hij papier
papier en
en potlood
potlood terug
terug in
in den
den zak,
zak, en
enzat
zatweerom
weerom
borg hij
vóór
zich uit
staren, in
in droomerig
droomerig gepeins
gepeins verdiept.
verdiept. Dit
Ditwas
was
v66r zich
uit te staren,
de passende
passende gelaatsuitdrukking
gelaatsuitdrukking welke
welke ik
ik wenschte.»
wenschte.»
juist de
Tef
Studies », 't Spijker, Gent.
jef Criek.
Crick. « Interviews
Interviews en Studies»,
««Die
Die zoetgevooisde
zoetgevooisde mond,
bedroefden plooi,
plooi, dat
dat
mond, met
met den bedroefden
Cfeemoedig
maar edel
de schoonheid
Vlaandeemoedig maar
edel hoofd,
hoofd, dat
dat al
al de
schoonheid van Vlaanderen
in zich
A. Vermeylen.
deren
in droeg.»
zich droeg.» A. Vermeylen.
Zwaar
eeuwigheid omtogen,
omtogen,
Zwaar peinzend
peinzend hoofd,
hoofd, met eeuwigheid
Doorgroefd
idee geleid,
geleid,
Doorgroefd van
van voren,
voren, door
door de idee
Diep
over al
al dat
dat wereldsch
wereldsch wee
wee gebogen,
.gebogen,
Diep over
staag opwellend,
opwellend, in
in uw
uwboezern
boezem schreit!
schreit I
Dat,
Dat, staag
Langendonek.
Prosper
Prosper Van Langendonck.
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111.
r'Ij;\ DE
OE BEGRAFENIS (Th. Ver:-itrade).
:\Iuseum BrusBru,;Verstrac-te). Nluseuin
III. NA
Blz. 15.
sel. -- Blz.
sel.
J 5.
te Gent
1651.
Theodoor
Verst raete.
raete.
Ceburen
l;t'nt in
in 11"l;1.
Theodoor Verst
Geboren te
Schilderde
de Kempen,
Kempen, te
te Brasschaat en te CalmptCalmptSchilderde meest
meest in
in de
19o7.
hout. Gestorven in 19°7.
raf eenn ii:-i:: al P
a t 5:arnioedig
arllllledig Kempi,.;ch
Na de Beg
Kempisch
B egraf
PII aaats
kerkhof, grijze
grijze hemel.
dorp, schamel kerkhof.
hemel.
b),
Per
0 n en
en:: gekapmantelde
gekapmantelde vrouwen
de verte,
verte, op
op
b), P
er sson
vrouwen in
in de
den
boeren. De
is gedaan.
gedaan. Vader
twee boeren.
1)e begrafenis
begrafenis is
voorkrond twee
den. voorgrond
en zoon
zoon zijn langer
bij het
het graf gebleven dan
de
langer bij
da.n (Ie
de anderen:
anderen: de
scheiding viel
viel z66
zóó zwaar.
vader: een
een beeld
beeld
heen. De vader:
zwaar. Nu gaan ze heen.
van diepe
àiepe smart, voorovergebogen,
voorovergebogen, onvaste stappen, leunt tegen
den
zoon aan,
houdt de rechterhand
rechterhand met
met een
een zakdoek op ,den
den zoon
aan, houdt
rug en
"de linkerhand vóór
Vanwaar' die groote droefdroefenCle
v66r de oogen.
oogen. NiTanwa.ar
rechtop, het
het hoofd
hoofd lichtjes voorovergebovoorovergeboheid?
.. De zoon
heid?...
zoon gaat
gaat rechtop,
gen; hij
hij schijnt stom "óór
staren. [s
Is hij
hij ook
ook bedroefd?
v66r zich
zich uit te staren.

Waarom?
c)
Beo 0 r d e ~ 1in g : Alles eenvoudig,
het laIldschap,
lartdschap,
eenvoudig„ sober: het
c)Beoordeeling:
de personen,
personen, bijna geen
gebaren, hun
hun gelaat
gelaat zien we
zelfs
we zelfs
geen gebaren,
Maar hoe
hoe indrukwekkend
dit werk,
werk, hoe
hoe diep
diep worden
niet.
is dit
in.drukwekkend is
niet. Maar
wij
van die
die scheiding!
scheiding! Een
Eenschilder,
schilder,
door het
het wee van
wij aangegrepen door
die met zulke eenvoudige middelen
middelen zoo'n
smart uitbeelden
zoo'n diepe smart
kan en ons z66 hevig te
te ontroeren
ontroeren weet, is
echt kunstenaar.
kunstenaar.
is een echt
d) Ver
gel ij k
k met
afscheid van
vall den
den zieken
zieken \fader
vader uit
uit
met het afscheid
Vergelij
Kerkhofblommen (blz.
(blz. I.p6).
C.
(;. Ge7.elle's
Gezelle's Kerkhofblommen
1\'.
DE BERECHTINC
Hlz.
Blz. 30.
20.
Verstraete).
IV. DE
BERECHTING (Th. h·r,;traete).
ai La
11 d se
s c hap:
grond. De
1>(' lucht.
lucht. In
In de
de verte rechb
...
De growl.
rechts...
Land
ha p : De
Indruk: triestig.
b) Per
n en: Teekenen zich
het witte
witte landschap
zich scherp
scherp op het
P erss 0on
af.
0 stter:
zijnkleedij,
kleedij, wat hij
hij in de hand
hand draagt.
draagt.
kos
er: zijn
af. Voorop de 'k
De
r ie s ter met koorhemd en velum;
velum; zijn
zijn houdingj;
hij
De ppriester
houding; wat hij
draagt;
wel denkt.
denkt. Achteraan
Achteraan een
eenschamele
schlam.ele
draa,gt; waaraan hij
hij wel
rou w : haar kleedij, haar houding, wat
die houding
houding bewijst.
vvrouw:
wat (lie
Van waar
waar komt de groep?
\Vaar gaan
gaan ze
ze heen?
heen? Met
....
groop? Waar
Met welk
doel?
indruk bij 't zien
zien va.n
van dil:
c) In dd ruk:
ruk: Uw
Uw indruk
die :-ichilderij?
schilderij? \\'at
Wat
voelt ge
tegenover
de
arme
vrouw?
Tegenover
bediening?
ge tegenover
arme vrouw? Tegenover de bediening?
d)
Beo 0 r de e I in g : Een roerend schoon werk! De schilder
d)Beoordeeling:
zal zelf wo'n
berechting op
een eenzaam
eenzaam winterveld
ontmoet
zoo'n berechting
op een
winterveld ontmoet
en dan
dan zijn
indrukken op
het doek gepenseeld hebben.
hebben, Merk
zijn inttrukken
op het
op
hoe de
de droevige stemming,
door het
het onderwerp in
ons
op hoe
stemming, door
in ons
261
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gewekt, nog
nog door
door het
hettriestig
triestiglandschap
landschapwordt
wordtversterkt.
versterkt. Ga
Ga
gewekt,
tlit ook
ook na in
in «Na
« Na de Begrafenis»
Begrafenis» (blz.
(blz. 15)
15) en «« Naar den
den
dit
Rozenkrans» (blz.
(blz. 164).
164).
Rozenkrans»
e) Vergel
Ver gel
Lees in
in «René,
« René, een
een kerel...
kereL .. »» door
door P.
P.
ij ijkken:
e n : Lees
19, de beschrijving
beschrijving van
van de
deberechting
berechtingen.
en verCallewaertJ blz. 19,
Callewaert,
met het
het werk
werk van
van Th.
Th. Verstraete.
Verstraete. Bespreek daarbij:
daarbij:
gelijk ze met
gelijk
personen, handelingen,
handelingen, indruk.
indruk.
plaats, tijd, personen,
MOEDER EN
EN KIND
KIND(Juul
(Juul Lagae).
Lagae). Museum te
te Brussel.
Brussel.
V. MOEDER
- - Blz. 44.
lie «Eenvoudige
« Eenvoudige Letterkundige
Letterkundige Ontledingen»,
Ontledingen». blz.
blz. 44.
Zie
GEDENKTEEKEN
te Overmeire (Alois
(Aloïs De
De Beule).
Beuie).
N KTEEK EN te
\\"1GEI)F
-- Blz. 54.
lie «Eenvoudige
« Eenvoudige Letterkundige
Letterkundige Ontledingen»,
Ontledingen», blz.
blz. 131.
IJ I.
Zie
\-Il. GEDENKTEEKEN
GEDENKTEEK;EN te Mol
Mol (Alois
(Aloïs De
De Beule).
Beuie). - Blz.
Blz. 59.
5').
VII.
lie « Eenvoudige
Letterkundige Ontledingen»,
Ontledingen», blz.
blz. 133.
133.
Eenvoudige Letterkundige
Zie

(Jan Steen).
VIII.. SINT-N.IKLAASFEEST
SINT-NIKLAASFEEST (Jan
Steen). Rijksmuseum
Rijksmuseum
Amsterdam.--- Blz. 72.
te Amsterdam.
populaire NeSt een
(zeventiende eeuw)
eeuw) is
is de
de meest
meest populaire
NeJan Steen
(zeventiende
derlandsche schilder.
St
- Nik I a a s fee st; a) P
I a at s: een
eenvoudig Holeen eenvoudig
Plaats:
St-Niklaasfeest.
landsch binnenhuisje
binnenhuisje uit
de zeventiende
zeventiende eeuw.
eeuw. Beschrijf
Beschrijf het.
het.
uit de
hebben de
de kinders
kinders daags te voren
b) 0Onderwerp
n der w er p:: \Vat
Wat hebben
gedaan? \Vaar
zijn ze
naar komen
komen zien?
zien?
Waar zijn
ze nu naar
C')
en handelingen:
I. Een jong meisje
meisje op
handelingen. 1.
Personen en
c) P'ersonen
den
voorgrond. Voorzeker
Voorzeker het
lievelingskind ! Wat
Wat kreeg
kreeg ze?
den voorgrond.
het lievelingskind!
Wie is met
met haar
haar bezig?
bezig? 2. Onder
schouw de oudste
oudste jongen.
jongen.
Onder de
de schouw
staat te huilen.
Wat legt hij
hij uit en
en voor
voor wie?
wie? 3. De jongen links
links staat
Wat heeft hij
gekregen? Waarom?
hem uit?
uit? Wie
Wie
hij gekregen?
Waarom?Wie
Wie lach~
lacht hem
heeft medelijden met
hem? Zie
Zie de grootmoeder op
den achteradhterop (len
met hem?
grond.
doet ze?
grond. Wat doet
(' oor cl e e I i n g: Een tafereel
leven woals
b) B
zooals het
tafereel uit
uit het leven
Beoordeeling:
toen wa~'
ook
nogis:is:het
hetboeit
boeit ons
bij den
den eersten
eersten
ons bij
en ook
nununog
ww- en
oogopslag. Wat
bevalt u 't meest?
Wat bevalt

IX.
DE KINDERMOORD
KINDERMOORD TE
TE BETHLEHEM
BETHLEHEi\1 (Pieter
i Pieter
IX. DE
Br<
de Oude). :\luseum
- Blz. 93.
Weenen. —
Museum te Weenen.
ughel, cle
Br( ughel,
Pi
e ter B
reu g hel. deO
u d e. -— Geboren
KemGeboren in
in de Kemde Oude.
Breughel,
Pieter
Aalst. \Verkte
pen.
Werkte en
Leerde schilderen
schilderen te Aalst.
1569. Leerde
pen. Gestorven in 1569.
woonde te Antwerpen
gravures
ons veel gravures
Brussel. Gaf ons
Antwerpen en te Brussel.
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en
schilderijen. Zijn
leven van
van zijn
zijn volk
volk uit.
uit.
en schilderijen.
Zijn werk
werk beeldt
beeldt het leven
In
zijn meesterlijk
meesterlijk werk:
werk:« Christelijke
« Christelijke Kunst„
Kunst, IIII»l
beIn zijn
»1 beschrijft
Breughel's Kindermoord»
« Kindermoord» als
als
schrijft Lod.
Lod. Taeymans,
Taeymans,S.
S. J.,
J., Breughers
volgt:
.«,k( Aschgrauw,
geheimnisvol hangt
de lucht
lucht over
over het
het KemKemAschgrauw, geheimnisvol
hangt de
pisch
dorpje met
met zijn
zijn witbesneeuwde
witbesneeuwde kappen
kappen van
van huizekens
huizekens
pisch dorpje
de zwarte
zwarte boomtakken
boomtakken
en
kerk. Zenuwachtig
Zenuwachtig doorscharrelen
doorscharrelen de
en kerk.
de zwarte,
zwarte, zware
in dat
dat vreedzaam
vreedzaam midden,
midden, nog
nog
zware atmosfeer.
atmosfeer. En in
zoo
pas in
in een
een diepen
diepen winterslaap
winterslaap gedompeld,
gedompeld, heerscht
heerscht plots
plots
zoo pas
de
ijselijke verwarring,
verwarrin~, gillen smart-,
smart-, hulphulp- en
en wraakkreten.
wraakkreten.
de ijselijke
Breughel bekommert
de geschiedkundige
geschiedkundige waarwaarbekommert zich
zich niet
niet om de
heid
tijd. De
De kindermoord
kindermoord is
is hem
hem een
een gewenschte
gewenschte
heid van plaatsen
plaats en tijd.
gelegenheid
lijden uit te
te drukken
drukken van
vanzijn-arm,
zijn-arm, weerweergelegenheid om
om het
het lijden
beroerde tijden;
tijden. Hoe
Hoe dikwijls
dikwijls heeft
heeft hij
hij
loos
loos boerenvolk
boerenvolk in
in die
die beroerde
den
rampzaligen stumperd
voorplan niet
niet op
op zijn
zijn knieën
knieën
den rampzaligen
stumperd van het voorplan
zien
vallen v66r
vóór dat
dat ongenadig,
ongenadig, vreemd
vreemd bepluimd
bepluimd soldatengesoldatengezien vallen
spuis,
smeekend uitgestrekt,
uitgestrekt, biddend
biddend om
om erbarming,
erbarming,
spuis, de armen smeekend
om
het sparen
sparen van
van erve.,
erve, wijf
wijf en
en kinders!
kinders I Doch
Doch eerder
eerder ververorn het
murwt
men kasseien
kasseien dan
dan beulenharten.
beulenharten.
murwt men
In dichten
dichten drom
drom was
was een
een bende
bende ruiters
ruiters het
hetdorp
dorpbinnengebinnengerooen;
hooren van
van 't getrappel der
paarden, waren
waren de
de
der paarden,
roden; bij
bij 't hooren
enkele
naar hunne
hunne woningen
woningen gevlucht,
gevlucht, en
en
enkele menschen
menschen op
op straat naar
hadden
deuren en
en vensters
vensters vastgegrendeld.
vastgegrendeld. Vol
Vol angst
angst en
en
hadden er deuren
gejaagdheid verbeiden
verbeiden ze
ze in
huiskamer wat
wat er
er gebeuren
gebeuren zal.
zal.
in de huiskamer
De
kalmte duurt niet
niet lang.
lang. Terwijl
Terwijl de
de groote
groote hoop
hoop der
derruiters,
ruiters,
De kalmte
mt tt de lans in
in de \"uist,
blijven geschaard,
aanvoerder blijven
vuist, achter
achter hun aanvoerder
terwijj enkele
uitgangspunten, b.b. v.v. de brug,
brug, bezetten,
bezetten,
enkele de
de uitg_angspunten,
paard, binden
binden het
het aan
aan de
boomen
springen
de boomen
springen andere
andere van
van hun
hun paard,
vast,
rukken stormenderhand
huizen los. Ze
Ze stampen
stampen
vast, en rukken.
stormenderhandop
op de
de huizen
of beuken
beuken de
de deuren
deuren in,
in,klauteren
klauteren over een
ton tot
tot in
in het
een ton
opengehakte
verwoede jacht
jacht op
op de
de
opengehakte venster.
venster,en
en maken
maken een
een verwoede
moeders
vlieden met kindertjes
kindertjes op
op hun
armen en
en kinderties
kindertjes
hun annen
moeders die vlieden
aan
hun rokken.
rokken. Om
Om aan
aan de
de beulen
beulen te
teontsnappen
ontsnappen ijlen
ijlen die
die
aan hun
ongelukkigen halfdood van schrik,
schrik, de
de straat op,
op, en daar
daar begint
begint
de slachting.
slachting.
Elk
die kleine
kleine groepen,
groepen, sterk
sterk afgelijnd
afgelijnd tegen
tegen den
den witwitElk van die
besneeuwden
waarop die arme
arme onnoozele
onnoozele slachtofferslachtofferbesneeuwden grond,
grond, waarop
kens
hun onnoozel
onnoozel bloed
bloed uitbloeden,
uitbloeden, getuigt,
getuigt, door
door zijn
zijn ooroorkens hun
spronkelijkheid,
diepe menschelijkheid.
menschelijkheid, van
spronkelijkheid, samenstelling
samenstelling en
en diepe
Breughel's ongeëvenaard
ongeëvenaard talent.
talent.
l'it{!'q:en'n(l().(n.
,l"or ««Ik g"!e
bet II.
11. lIa.1'1 I'.». Alken.
Alk"l!.
i . ritgegeven
Bode van
van het

j.
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Links
twee knotwilgen,
knotwilgen, op
op het
hetvoorplan,
voorplan, heeft
heeft een
Links van
van de twee
soldaat
der twee
twee kinderen
kinderen awl
aart dedejammerende
jammerendemoeder
moeder
soldaat een
een der
ontrukt;
op het
het punt
punt het
hetander
anderwichtje
wichtje
ontrukt; een
een tweede
tweede soldaat
soldaat is
is op
mee
te sleuren,
sleuren, dat
dat verschrikt
verschrikt tegen
tegenzijne
zijnemoeder
moederaandringt.
aandringt.
mee te
Middelerwijl
vader? —
- toegeschoten,
toegeschoten, en
en
Middelerwij1komt
komteen
eenboer
boer -— de
de vader?
dreigt
zijn bandhond
woestelingen los
laten. Een
Een derderdreigt zijn
bandhondop
op de
de woestelingen
los te laten.
de
soldaat, die
hand slaat
slaat aan
aan 't.gevest
't· gevest van
vanzijn
zijn sabel,
sabel, wil
wil
de soldaat,
die de hand
den boer
boer zijn
zijn roekeloosheid
roekeloosheid betaald
betaald zetten.
zetten.
Vooraan,
achter den
den geknielden
geknielden' vader:
vader: een
een soldaat
soldaat die
die ononVooraan, achter
dervragend opkijkt
opkijkt naar
hij het kindje,
kindje, dat
dat hij
hij
naar de
de ruiters: o« moet
moet hij
bij
arm houdt,
houdt, maar
maar afmaken?»
afmaken?»
bij den arm
Wat hooger
hooger op,
op, juist
juist onder
onder de
degroep
groepder
derruiters,
ruiters,schijnt
sch~jnt men
men
de kleinen
te brengen
brengen om
omzezegezamenlijk
gezamenlijktetevermoorvermoorkleinen tegader
te gader te
den. Vrouwen
van het
het gruwelijk
gruwelijk
Vrouwen keeren
keeren huilend
huilend het
het hoofd
hoofd af van
schouwspel.
soldaat die
die onder
onder de
de
schouwspel. Dicht
Dicht bij
bij dien
dien kring:
kring: een
een soldaat
oogen
eener half
ha1f geknielde
geknielde vrouw,
vrouw, het
het kind
kind doorsteekt
doorsteekt dat
dat
oogen eener
deze
tegen hare
hare borst
borst aandrukt.
aandrukt. Een
Eena-ndere
andere vrouw.
vrouw. zit
zit met
met
deze tegen
haar
kind op haren
haren schoot.
schoot.
haar kind
hoogklimmende perspectief
perspectief bewijst
bewijst dat
dat de
de schilder
schilder van
van
Het hoogklimmende
boven,
een verdieping,
verdieping, op
op het
het tooneel
tooneelneerblikte.
neerblikte. Met
Met opopboven, uit een
zet werd dit standpunt
standpunt \'erkolcn.
de verschillende
verschillende groepen
groepen
verkozen, om
om de
door
meer tusschenruimte
tusschenruimte van
elkander af
af tetezonderen.»
londeren.»
door meer
van elkander
DE DROEVE
DROEVE TIJDING
TIJDING(Bource).
(Bource). Museum
Museum te
te Rru'i'iel.
X. DE
Brussel.
BIz. 102.
- - Blz.
102.
B 0 u r ce.e.—- Antwerpsche
Antwerpsche schilder (1826-C899).
(1826-1/899).
Bourc
Zie «Eenvoudige
« Eenvoudige Letterkundige
Letterkundige Ontledingen»,
Ontledingen», blz.
Zie

I)/)_
()f).

IJSVERMAAK BIJ
BIJ DE
DE ST-JORISPOORT
Xl. IJSVERMAAK
'FE AA~TNTST-J0kISPOORT TE
WERPEN (Pieter
(Pieter Breughel,
Breughel, de
Oude). –- Blz.
Blz.110.
WERPEN
de Oude).
Do.
a'; Tijd:
50 ..
ijd : omstreeks I;55o
a2;
a a t s: zie
zie titel.
b) P Iloaf
Personen en
en handelingen: op den
den voorgrond, veel
c) Pers()nen
pers
. onen, geoefende
personen.
geoefende schaatsers
schaatsers en
en krabbelaars;
krabbelaars: ieder
ieder be*.ldt
beeldt
afzonderlijke handeling
ze even
even na.
na.
een afzonderlijke
handeling uit:
uit: ga ze
Rechts onderaan:
onderaan: een
een sleetje,
sleetje, aanaan- en
en afbinafhiJ1Rechts
een jongetje op een
schaatsers.
dende schaatsers.
wordt er gekolfd
gekolfd en
en daarnevens
daarnevens zien
zien we
we
Rechts bovenaan wortlt
hardrijderij op
opschaatse-n.
schaatsen.
een hardrijderij
In den hoek
hoek geheellinks:
geheel' links: de
deredding
reddingvan
vaneen
eenschaatser,
schaatser, die
die
In
door het
het ijs
ijs gezakt
gezakt is.
is.
die door
Op de
de wallen
wallen en
en op
op de
de brug: nieuwsgierige
nieuwsgierige toeschouwers.
toeschouwers.
Op
2 64
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Merk
Merk de
de x\ rouw
den boom:
boom: echt
echtgrappig!
grappig!
rouw met
met haar
haar korf
korf naast den
Bekijk de
de gravure
gravure 'ns
'ns goed
goedenenbeschrijf
beschrijfdedebijzonderhedenr
bijzonderheden r
Bekijk

XII. NAAR
NAAR DEN
DEN ROZENKRANS
ROZENKRANS (Th.
(Th.Verstraete).
Verstraete). MuMuXII.
seum te
te Antwerpen.
Antwerpen.-Blz. 164.
164.
seum
---- Blz.
Als er
er iemand
iemand over
over aarde
aarde ligt,
ligt, wordt
wordt het
hetdoodenkruis
doodenkruis uit
uit
Als
de kerk
kerk gehaald
gehaald en
en tegen
tegen het
hetsterfhuis
sterfhuisgeplaa.tst.
geplaatst. De
Dezeburen
.geburen
de
worden uitgenoodigd,
begrafenis bij
te wonen
wonen en
en om
om
worden
uitgenoodigd,om
om de
de begrafenis
bij te
iederen avond
avond v66r
vóór de
de uitvaart
uitvaart bij
bij het
het lijk
lijkden
denrozenkrans
rozenkrans tete
iederen
komen bidden.
Verstraete's schilderij
dat roeroekomien
bidden. Th.
Th. Verstraete's
schilderij stelt
stelt ons dat
rend schoon
schoon Vlaa.msch
Vlaamsch volksgebruik
volksgebruik op
opaandoenlijke
aandoenlijke wijze
wijze
rend
voor.
het winterlandschap
winterlandschap in
in de
deavondschemering:
avondschemering: triestriesBeschrijf het
Beschrijf
overeenstemming met
met het
hetdroevig
droevigonderwerp.
onderwerp.
in overeenstemming
tig, in
Beschrijf het huis:
huis: luiken,
luiken, kruis.
kruis.
Beschrijf
personen. hun
hun kleedij,
kleedij, hun
hun houding.
houding. Wat
Wat dendenBeschrijf de
Beschrijf
de personen,
wat voelen
voelen ze?
ze?
ken, wat
ken,
hoe de man
man aan
aan de
de deur
deur door
door het
hetkaarslicht
kaarslicht uit
uit het
het
Merk hoe
huis beschenen
beschenen wordt:
wordt: we kunnen
kunnen raden
raden wat
wat hij
hij binnen
binnen reeds
reeds
huis
ziet.
die schilderij
schilderij uu koud?
koud?
Laat die
Van Zon
Zon Zaliger
Zaliger (zie
(zie blz.
blz. 163)
163) op
op zijn
zijn doodsbed
doodsbed krijgt
krijgt ook
ook
Van
bezoek. Welk verschil
\"crschil tusschen
tusschen zijn
zijn bezoekers
bezoekers en
en dege
deze eenvoueenvoubezoek.
<lig-e landlieden?
landlieden?
dig-e
XIIl.
LAATSTE AVONDMAAL
AVONDMAAL (Dirk
(Dirk Bouts).
Bouts). Sint
Sint
HET LAATSTE
XIII. HET
Picterskerk
Leuven. —
- Blz.
Blz. 176.
176.
Pieterskerk te
te Leuven.
f)
i r kBouts
B 0 uts
(1410-1475).—- Hollandsche
Hollandscheschilder,
schilder. woonde
woonde
Dirk
(1410-1475).
werkte
een
tijd
te
Leuven.
en
en werkte
tijd te Leuven.
« Vóór
tafereel krijgt
krijgt men
indruk van
van een
een door
door den
den
dit tafereel
men den
den indruk
V•56r dit
goddelijken
Mis, op
op 't oogengoddelijken Zaligmaker
Zaligmakerzelf
zelfgecelebreerde
gecelebreerde H.
H. Mis,
Con5ecratie.» (De
Eucharistie in
in de
de Kunst.
Kunst. door
door
blik- der
der Consecratie.»
(De H.
H. Eucharistie
P.
D. C.
C. Wirz,
Wirz, O.
O. S.
S. B.
B.Kiihlen,
Kühlen,Gladbach.)
Gladbach.)
P. D.
« In
een gothische
gothische zaal
zaal te
te midden
midden zijner
zijner Apostelen,
Apostelen, zit
zit jezus,
Jezus,
In een
de
rechterhand opgeheven,
linker het
het brood
brood houdend
houdend
de rechterhand
opgeheven, met
met de linker
boven
kelk die
die voor
voor Hem
Hem staat.
staat.Aan
Aanzijn
zijnrechterzijde:
rechterzijde: de
de
boven den
den kelk
jeugdige
Johannes: aan zijn
zijn linkerzijde:
linkerzijde: Petrus;
Petrus; tegenover
tegenover PePejeugdige Johannes:
trus:
vensters geven
geven uitzicht
uitzicht op
op de
de stadsmarkt,
stad:smarkt, en
en
trus: Judas.
Judas. De
De vensters
door
openstaande deuren
men in
in den
den tuin.
tuin.
door de openstaande
deuren blikt
blikt men
heeft pas
Zaligmaker heeft
pas de
de woorden
woorden uitgeuitgeOnze
Göddelijke Zaligmaker
Onze Goddelijke
sproken:
Neemt en
mijn lichaam»;
lichaam»; en
en de
de hand
hand
sproken:««Neemt
en eet:
eet: dit
dit is mijn
blijft
zegenend. maar
maar onderwijzend
onderwijzend en
en nadruk
nadruk
blijft opgestoken.
opgestoken. niet
niet zegenend,
265
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leggend op
op den
den diepen,
diepen, wonderen,
wonderen, toch
toch gewilden
gewilden en
en eenvoueenvouleggend
door
de
pijnlijke
uitgedrukten
zin.
Nog
~nthutst
door
de
pijnlijke
onthutst
di.,g-helder
zin.
Nog
diz-helder uitgedrukten
tnededeeling van
van het
het door
door een
eenhunner
hunner beraa.mde
beraamde verraad,
verraad,
mededeeling
zitten
daar:
heilige
Johannes,
de
heilige
Petrus
en
zijn gede
heilige
Johannes,
de
heilige
Petrus
en
zijn
zitten
buur in
in liefderijke bewondering,
bewondering; de tafelgezel
tafelgezel van Johannes
Johannes in
in
droomende,
ingekeerde
beschouwing
van
hij
zoo
even
ingekeerde
beschouwing
van
hetgeen
hij
zoo
even
droomende,
hoorde, de anderen
anderen in een
eenmijmerend
mijmerendvoor-zich-uit-staren,
voor-zich-uit-staren, ononhoorde,
de
ruimte
in,
waar
hun
verstand
te
vergeefs
uitleg
bepaald
ruimte
in,
waar
hun
verstand
te
vergeefs
uitleg
bepaald
liefdemysterie.
aoekt van het
het snoode verraad
verraad en het
het onkpeilbare
o~peilbare liefdemysterie.
zoekt
Judas alleen,
alleen, de
hand in
in de
dezijde,
zijde, norsch en wild,
wild, kijkt
kijkt
Judas
de hand
Het indie algemeene ontroering.
ontroering. Het
in- en
en
grinnikend-spottend· op die
grinnikeud-spottend.
~itwendig leelijk
leelijk Judasfiguur,
Judasfiguur, en
en het
het zedig
zedig gelaat,
gelaat, de
de ingepitwendig
den dienaar
dienaar die
die achter
achter Petrus
Petrus staati
staat; bieden
togene houding van den
treffend uitgebeelde tegenstelling
tegenstelling van
van woest
woest triomfearenden
triomfeerenden
een treffend
en zacht
zacht zegevierende deugd.
hartstocht en
Aan den
den rechterkant
rechterkant der
schilderij nevens
een buffet,
buffet, en
en
der schilderij
nevens een
A.an
links in het
het loket:
loket: een
een paar
paar onverschillige
onverschillige toeschouwers.
toeschouwers.»»
links
J., Christelijke
ChristeUjke Kunst
Kunst II.
11.
Lod. Taeymans.
Taeymans, S. J.,
.'\.IV.
Laermans). Museum
Museum te
te Brussel.
DOODE (E. I,aermans).
XIV. DE nOODE
Blz. 200.
zoo.
La e r man s. ~ Geboren te Molenbeek
1864.
Molenbeek 1864.
E. Laermans.

DeO
00 de:
op het
het werk
werk verongelukt.
verongelukt. Moeder
Moeder en
en
Vader op
I)e D ood
e: Vader
plaats van
van het
het ongelukgeloopen.
dragen
dl>chtertjc
Nu dragen
ongeluk .geloopen. Nu
dochtertje ter
ter plaats
twee
makkers het
Welke is de
de houding
twee makkers
het lijk
lijk naar
naar huis.'
huis. Hoe?
Hoe? Welke
van de
moeder? Van
meisje? Wat
Wat spreekt
spreekt uit
uit beider
beider houde moeder?
Van het meisje?
ding?
Haar snikken
snikken ontroert
ontroert beide
-beide mannen:
mannen: bewijs!
bewijs! Welken
ding? Haar
indruk
maakt dit
tafereel op
op u?
.
indruk maakt
dit tafereel
Laermans schildert
miserie van
als om ons
yolk, als
schildert de miserie
va.n het volk
Slaagt hij
hij erer'in?
in?Zijn
Zijn personages
personages
tor
medelijden te
te bewegen.
bewegen. Slaagt
tot medelijden
zijn meest arme
gaan onder
onder den
den last
last
arme stakkers,
stakkers, die
die gebukt
gebukt gaan
bestaan. Blijkt
Blijkt dit
dit ook
ook uit
uit «« De Doode»?
van hun
hun droevig
droevig bestaan.
\. e rr Rel
« De Doode» met:
de vrouw
vrouw uit
uit
ge I ijij k de vrouw uit
uit «De
met: de
Th. Verstraete's
Berechting », de
vrouw uit
uit Bource's «« Droeve
de vrouw
Verstraete's ««Berechting»,
Tijding», de vrouw uit
J. Israëls'
den Storm»,
Storm», Eva uit
uit
Na den
uit J.
Israëls' «« Na
1.. Dosfel's «« Abel
dood gevonden».
gevonden» .
Abel dood
.\:V.
DE1\ STORM
Israëls). Sted~Jijk
museum te
NA DEN
J. Israels).
XV. NA
STORIVI (].
Stedelijk museum
Amsterdam. ~
— Blz. 24z.
242.
lie
« Eenvoudige Letterkundige
Ontledingen», bl.
bI. 98.
98.
Letterkundige Ontledingen»,
Zie Eenvoudige
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UITSPRAAKOEFENINGEN.
Mijn vriend
vriend is hij,
hij, dio
di\} het recht
rooht spavekt.
ópreekt.
Mijn
vijand, nie
het slecht
slecht spreekt.
die het
mijn vijand,
Ferguut)
(Jan Fergiiut)

I. Klanken.
Klanken.
I.
—

oa I):
AA-KLANK (niet oal).:
jaar, naar,
naar, de
de blaaspijp, aanvaarden, draadloos, 'n
Baan, jaar,

karavaan, dagen, vader.
vader.
blaker, kaarsen, 'n karavaan,
— A-KLANK:
Land, smart,
smart, lachen,
lachen. kachel,
kachel, tanden,
tanden, kwast,
kwast) bal,
bal, arm.
arm.
Land,
O"KLANK: Dof, zon,
zon, los, tol,
tol, rochel,
rochel, pochen.
pochen.
— 0-KLANK:
OO-KLANK (niet ooal of
of nut):
uul}: Zoon,
Zoon, boom,
boom. stroom,
— 00-KLANK
groot, hoova
hooyaardig.
hooge. boter,
boter, kolen, kooleni.
kooIen,. rooster,
stoop, groot,
. ardig, hooge,
stoop,
rozen, droomen.
v66r
lniet 0('
u! ook
niet rekken
rekken tenzij
tenzij vóór
ook niet
0E-KLANK (niet
oe
— OE-KLANK
Ontmoeten, vroeg,
koel, vergoeden,
vergoeden, stoel,
stoel, koekoek, koe,
vroeg, koel,
r): Ontmoeten,
vervoeren, loeren,
boer.
noem, moest,
moest, broek, zwoer,
loeren, boer.
zwoer, vervoeren,
noem,
U"KLANK (= korte
niet als
als mil)
uul)
korte eu,
en, niet
— U-KLANK
Bus, juffrouw,
juffrouw. kuchen,
kuchen, album,
album, museum,
museum, Jezus,
Jezus, Julius,
Julius,
Bus,
Piu,:.
Pin s.
KLANK (= uu zonder
nadruk):
zonder nadruk):
DOFFE KLANK
— DOFFE
.-\dem,
dreumes, element,
element, hennep,
hennep, kerspel,
kerspel, Jerujerubegin, dreumes,
Adem, begin,
zalem,
Jezuït, legende,
lemmet, melaatseh,
meneer,
meloen, meneer,
melaatsch, meloen,
legende, lemmet,
zalem, Jezuït,
reregent, remevrouw, Mohammedaan, precies, redeneeren, regent,
gent,
revolver, sekretaris, tabernakel,
telegraaf, te·
tabernakel, telefoon, telegraaf,
tegent, revolver,
vreden,
\Villem; eenig, eenigzins,
eenigzins, geduldig,
menig.
geduldig, menig,
vergaan, Willem;
vreclen, vergaan,
menigte, overige,
overigens, dommerik, leeuwerik, monnik,
rnonnik,
overige, overigens,
perzik,
perziken,
bezieling,.
koning, koningin,
koningin, woning, koperzik, perziken, bezieling,. koning,
ninkrijk.
gratis, kermis, kommissaris,
kommissari$,
woninkje;gratis,
ninkrijk, spierinkje, woninkje;
missionaris:
billijk.
billijker.
eerlijk.
ongelooflijk.
schrome·
eerlijk,
ongelooflijk,
schromemissionaris; billjjk, billijker,
lijk.
toegeeflijk,.
vergoelijken.
lijk, toegeefljjk,.vergoelijken.
GOED ALS
DOF:
ALS D,OF:
— ZOO
ZOO GOED
Bilj'art, feniks, bijvoorbeeld,
bijvoorbeeld, datum, Gorkum, dikwUls,
dikwijls, doctor.
enz.; doctores, huwelijk,
misschien, pleiner
pleizier of
huwelijk, misschien,
tor, motor.
motor, enz.;
populier'; schaduw,
zenuw, zwaluw,
zwaluw,
liever plezier.
schaduw, zenuw,
sakrament, populier-,plezier, sakrament.
ik, mii,
eens, er,
er, gij,
mij,
enz.:
heml, het, ik,
gjj, haar, hem~
ecnz.; daar,
een, eens,
datar, een,
mijn,
ter, den,
den, eenieder,
eenieder,enz.
enz. Men
Men schrijft
mijn, wij, zijn, hen, ten, ter,
ook: d'r,
's, ge,
'r, 'm,
'm, 't,
't, 'k,
'k, me,
me, m'n,
m'n, we,
W(~,
ge, 'r,
of 's,
d'r, 'n,
'n, 'ns of
z'n.
zoo'n, in plaats
van: daal',
('en, eens,
('ens, gij,
haar,
gAj, haa."
daar, een,
plaats van:
z'n, zoo'n,

+
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mij, mijn,
wij, ZIJn,
Men mag
hem, het, ik, IDIJ,
zijn, zoo een.
hem,
mIJD, WIJ,
een. :Vlcu
ook gerust lezen
lezen davoDd,
d.eerste, zegdie,
davond, d.eerste,
zegdie, kendie, waar
er staat
staat de avond,
of zegde hij, enz.
avond. de eerste, zegde ie of
UU-KLANK
(enkel gerekt vóór
UU-KLANK (enlal
v66r r!):
Juul, jubelen, uw, ruw, vuur.
zuur, vuren,
vuren, zuren.
vuur, zuur,
v66r rl
IE-KLANK (slechts rekken
rekken vóór
- - IE-KLANK
r! nooit lezen h'
ie - u):
stierf, wieBiecht, drie,
riet, lien'r,
Sofi~, tieren.,
tieren, stiJerf,
wieknie, Sono,
drie, wiel, riet,
liever, knie,
rook.
liter, piano,
piano, neuriën, elektrisch, Frankische,
rook. Juni,
Juni, liter,
tiktak,
pifpaf. Synoniem.
type, synode,
lyrisch.
t-iktak, pifpaf.
Synoniem, type,
synode, lyrisch.
EE-KLANK (niet ie :- i of
- - EE-KLANK
of ie -;- u):
11):
Geel,
veel, geven,
geven, begeeren,
onteeren, studeeren:
studeeren; aetherr,
uether,
begeeren, onteeren,
Geel, veel,
praedikaat of
ether. predika.at.
of ether,
predikaat.
I-KLANK (= korte
niet uitspreken.
I):
uitspreken als
.als ie
iel):
korte ce!
cc! niet
Kist.
richel, bloemist, socialist,
Antichrist, mirUlKist, ligt, tichel,
socialist, Antichrist,
tichel, richel,
nister,
kristal. .croch
I) Mysterie,
Mysterie. symsymnister, kristal.
(Toch arti",t
ie-klank!)
artist met ie-klank
bolum, gymnastiek,
Egypte.
gymnastiek, Egypte.
E-KLANK (niet
als ii laten klinken
I):
- - E-KLANK
klinken!):
(Met als aa (Jf
of als
Bel, echel,
echel, echo,
echo. erkennen,
(·rkennen. Haarlem,
Haarlem, etgroen, tabel,
tabe , Mozes.
11.
Tweeklanken.
II. '1"H·(~klankell.

OU-KLANK (-=
(= 0
- OU-KLANK
o - ft" ongeveer):
Vrouw, goud.
hout;
hlnuw, pau!-.
Paul,Augustus.
Augustus.
paw.. Paul,
hout;
blauw,
goud,
EI-KLANK:
- EI-KLANK:
Leiden,
lijden, zei, zij.
neigen, nijgen.
Leiden, lijden,
zij, kijken, keien, neigen,
UI-KLANK: Huis,
muis, duiven,
duiven, duigen.
duigen.
Huis, muis,
111.
III. (;eruisehen.
Geruisehen.
H
(alsof men n spiegellVou
spiegel 1V011 bewasemen!):
H (alsof
Hel, hemel,
hemel, hier,
hier, honger,
honger, behalye.
men
hoort men
behalve, verheven. Toch hoort
hh niet
niet in: het,
hanr, huu,
ze
wanneer ze
het, haar,
htj, hem, wanneer
hun, hl'u,
hen, hij,
zonder nadruk worden
uitgesproken; ook niet in: thans,
thans, althans,
althans,
warden uitgesproken;
boterham, thuis,
thcp. Thomas.
Thomas. theater,
theater, Theophiel, mijnheer
thuis, thee,
(of meneer).
G (niet uitspreken
als kk van
uitspreken als hh of
van zakdoek):
of als
Gaan, ging-,
ging, goor (niet:
Haan, hing,
hing, hood).
hoorn.
(niet: Haan,
(is maar
maar één geruisch
geruisch zonder
zonder g!)
-- NG
NG (is
Ging,
zong, zongen,
zongen, verlangen,
,-erlangen, koning,
koning. koningin.
koningin.
Ging, zong,
NK (=, ng -~- k): Denk.
danken,
zwenken,
krinkelen.
Denk, clanken, zwenken, krinkelen.
SCH (= ss -+- eh, nooit
— SCH
nooit skI):
sk!):
-
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School,
blijdschap, scheef,
weegschaal, gramschap.
gramschap. Toch
Toch i,;
School, blijdschap,
scheef, weegschaal,

aeb
sin:
mensch,
kuisch,kiesch,
kiesch,geruisch,
geruisch,kindsch,
kindsch, menmensch ==s in:
mensch,
kuisch,
!;chen,
onkuischheid, geruischloos,
geruischloos, kindschheid,
kindschheid. evangelisch.
evangelisch.
schen, onkuischheid,
e.vangelische,
frissehe, bosschen,
bosschen, enz.
enz.
evangelische, frissche,
SJ (= eb
t' Fransche
Fransche ebatl):
van t'
chat!):
ch van
Huisje,
niet? los
los
Huisje, meisje,
meisje,sjerp,
sjerp,sjalot,
sjalot, doosje,
doosje, mis
mis je niet?
de kar?
kar? kistje,
Gust je. wist
je dat?
dat? haast
haast je
Jetoch'
toch ~
je de
kistje, Gustje,
wist je
vuur?
boscbje,
dat? bluseh
blUlill'h je
je 't vuur~
boschje, friscbjes,
frischjes, kuisch
kuisch je
je dat?
S('habrak,
schacheren.
Sehabrak, schako, schacheren.
'T FRANSCHE
G-GERUISCH (uit
(uit gendarme):
FRANSCHE G-GERUISCH
Lees
reis je?
je? was
was je
jeniet
nietbang?
bang? wat
wat knies
knies je
jezool
zool
Lees je?
je? reis
'11 vies
'n
jongetje! Dat
Dat geruisch
geruisch mag
mag niet
nietgehoord
gehoord worden
worden in
in
vies jongetje!
.Jeruzalem,
Jericho . Jeroom,
Jeroom, enz.
enz.
Jeruzalem, Jezus,
Jezus, Jericho,
uitgestooten wor
wor
T of D (tusschen 2 medeklinkers
medeklinkers mogen uitgestooten
denI):
den!):
's Avon(d)s,
boor(d)sel, hoof(d)je,
hoof(d)je, aanston(d)s,
aanston(d)s, kin(d)sch
kin(d)sch
Avon(d)s, boor(d)sel,
koor(t)s,
zach(t)jes, de dich(t)ste,
dich(t)s!e, wat
wat brach(t)
brach(t)
koor(t)s, rech(t)s, lich(t)je, zach(t)jes,
mee? Kers(t)mis,
Kers(t)mis. vruch(t)baar.
vruch(t)baar. Ook in:
in: Gij
Gij haalde(t),
haalde(t), vluchtvluchtje mee?
te(t).
T IN TIE
TIE(tie
(tie----= sie):
sie):
Gratie,
natie, demokratie,
demokratie. nationaal,
nationaal, traditie,
traditie,traditiëil.
traditiëll .
Gratie, natie,
.Aktie,
Aktie,garantie,
kwitantie, Pontius,
Pontius,inskriptie.
inskriptie.
garantie, kwitantie,
X (---(=- KS):
Examen, Felix,
Felix,exemplaar,
exemplaar, Alexander.
Alexander.
KS): Examen,
TD OF
d):
OF DD
DD (= d):
Handdoek,
krachtdadig, dat
deel.
Handdoek,wie
wiedeed
deed dat?
dat? krachtdadig,
dat deel.
BJE,
DJE, GJE
GJE (= pje, tje,
chje) in
inverkleinwoorden:
verkleinwoorden: ••
tje, chje)
BJE, DJE,
Ribje,
graadje, zaadje,
zaadje, oogje,
oogje,steegje.
steegje.
Ribje, Bobje,
Bobje, vodje,
vodje, graadje,
-— G (= che
che v66r
vóór -lijk):
-lijk): Beweeglijk,
bijvoeglijk,
onzeglijk.
Beweeglijk, bijvoeglijk, onzeglijk.
Zeg
ook en
en schrijf:
schrijf: onsterfelijk,
onsterfelijk, afgrijselijk,
afgrijselijk, huiselijk.
huiselijk.
Zeg ook
medeklinkers duide'ijk
duide'ijk uit
uit in:
in:
- - Spreek alle medeklinkers
Arm,
kalf, durf,
durf, staart,
staart, gesternte,
gesternte. vorst,
vorst, wurg,
wurg.
Arm, darm,
darm, wolf,
wolf, kalf,
Turk, kerk,
kerk, ark,
ark, wars.
wars.
ml'rg,
n-wrg,els,
els,als,
als, Turk,

IV.
.. Woorden.
Woorden.
IV. Moeilijk
Moeilijke
<\an
(onbeklemtoond =--- an),
an), Rachel
Rachel (ra-chel),
(ra-chel), aul
aul (aCa-1+ Ot'::,
Nan (onbeklemtoond
miaauw
ambt (amt),
(amt) , adsistent
adsistent (assiestent),
(assiestenO, advocaat
advocaat
miaauw (met
(met aa),
aa), ambt
(reefi), mail
mail (m~el),
(heer),
(atfokaat),
heir (heer),
(mdel), heir
(atfokaat), leidsel
leidsel (leisel),
(leisel), rail
rail (red),
,(-iz-ramilitair
serre (id.)
(id.) bleien
bIeren(id.),
(id.),Israeliet
Israeliet(-iz-ramilitair (Fransche
(Fransche air),
air), serre
eeliet);
met
zachte
g:
suggestie,
agenda,
agent,
evangelie,
ee liet); met zachte g: suggestie, agenda, agent, evangelic),
geranium,
pagina, register,
register, tragisch;
tragisch; met
met
geranium, hygiëne,
hygiëne, legioen,
legioen, pagina,
patriarch, anarchié,
anarchié. archief,
archief, architect,
architect, catechismu,,,
catechismus.
scherpt'
scherpe ch: patriarch,
26<)
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ohemisch, cherub,
ahemisch,
sch = s),
cherub, chloroform,
chloroform, techniek,
techniek, schepter
schepter (of
(of sch
s),
schisma, heugenis.;
schisma,
heugenis; met
Fr. ~g uit
genou: gendarme
gendarme (op
(op z'n
z'n
met Fr.
uit genou:
Fransch),
gelei. purgeeren,
purgeeren, geneeren,
geneeren, gegeFransch), bougie
bougie (id.),
(id.), college,
college, gelei,
ingenieur. logement,
logement, passagier,
passagier, regime;
regime;
nie,
giraffe. horloge,
horloge, ingenieur,
nie, giraffe,
Arnhem (Arnem, e = dof),
Arnhem
rheumatiek (ru-ma-tiek:
(ru-ma-tiek: rh
steeds
dof), rheumatiek
rh == steeds
r); elixer
Michiel, biljet,
biljet, billioen,
billioen, milliard,
milliard,
elixer (eelikser);
(eelikser); met
met ie:
ie: Michiel,
bijzonder,
met Nederlandsche
;'IJ ederlandsche j:j:adjuda-nt,
adjudant, jaloejaloebtizonder, guirlande; met
zie,
jasmijn, jenever,
Fransche j:
j:
zie, jasmijn,
jenever, justItIe.
justitie, majesteit;
majesteit; met
met met
met Fransche
jury, dejeuneeren;
met ch --= k:
jur)!,
dejeuneeren: met
chrysanthek : christen,
christen, chrisma, chrysanthemum, cichorei
cichorci._orchest;
mum,
orchest: ch
ch = sj:
chocola, machine,
machine, chamchamsj: chef, chocola,
pagne, China:
pagne,
China: sceptisch
oiceptisch (sc
(sc = sk).
markt (mart);
(mart);
sk), scapulier (id.); markt
wenkbrauwen
ng), denkt
denkt(id.),
(id.),links
links(lid4);
(lid,); alcohol
alcohol.(al.(alwenkbrauwen(nk
(nk == ng),
co-hol).
(kooks). caoutchouc.(ka-oet-sjoek,
caoutchouc (ka-oet-sjoek, schrijf
schrijf 't'tzoo
zoot),
IJ,
co-hol).. cokes
cokes (kooks),
gouvernement
stampte (stamte),
(stamte), pompt
pompt (pornt);
(pomt); qu
qu
gouvernement (ou
(ou =oe).
=oe), stampte
=
kw:
qualiteit. quitantie,
quitantie, quintaal;
quintaal; quotiënt
quotiënt (ko-si-ent);
(ko-si-ent); inkt
inkt
kw: qualiteit,
link),
postcriptum (pos-krip-tum);
(pos-krip-tum): stukadoor (korte
(korte u);
(ink), postcriptum
us); veertig
(v ~=
f),f).vijftig
(V
vijftig (id.), een
veertig (v =
= v),
v),drie
drie en
envijftig
V1ijftig (id.);
(id.);
een en veertig
= s),
s),zeventig
zeventig(id.);
(id.);erwt
erwt(ert),
(ert), y =
korte
zestig
(steeds zz =
zestig (steeds
= korte i,i,
in
sloten lettergrepen:
lettergrepen: rhytmus
rhytmus (u == e-dof),
e-dof), sympathie,
sympathie, symsymin. ge
ge sloten
phonie (ph
f), syndicaat;
syndicaat; ss - z:
basis
(i
=
dof),
crisis
(laat(ph == f),
z:
(i = dof), crisis (laatste i: dof),
stei:
basiliek, casino,
casino. censuur,
censuur. consul
consul (u
(u = kort),
dof), basiliek,
Buyse;
Buyse: acacia (a-ka-zi-a).
(a-ka-zi-a J\J-.
Klenltooll.
V. Klemtoon.

Herbouw, herdoop,
herdoop, herdruk,
hertrouw, herherdruk, herkoop,
herkoop, hertrouw,
41oei,
herkomst. Maar: herbouwen,
bJoei, herkomst.
herIIoawen, herdoopen, hertrouwen,
hertrouwen,
herleving, herdenking,
herdenking, herhaing,
herha:ing,herinnering,
herinnering,
herbloeien; herleving,
hervorming. Ook herstel, bij
bij uitzondering.
uitzondering.
Italiaan, oceaan,
oceaan, orkaan,
orkaan, vulkaan,
vulkaan, Franciscaan; stelstelItaliaan,
la.ge, bosschage,
bosschage, tuigage,
tuigage, plantage,
plantage, bagage;
bagage; trawant, falage,
brikant, kommandant;
kommandant; moeras,
rondas, ramenas;
ramenas;
moeras, karkas, rondas,
rondl~el, kasteel,
kasteel, paneel;
paneel; redeneeren, hanteeren,
hanteeren,
bekkeneel, rondeel,
prakkezeeren, kwinkeleeren;
Portugees, Japannees,
Japannees;
prakkezeeren,
kwinkeleeren;Chinees,
Chinees, Portugees,
dievegge: klappei;
klappei; troosteres,
troosteres, dichteres,
dichteres, prinses,
prinses, leerares;
leerares ;
dievegge;
trompet, helmet,
helmet, servet,
servet, parket;
parket; tuinier,
tuinier, herbergier,
herbergier, kakatrompet,
menier: lekkernij,
lekkernij, brouwerij,
brouwerij, bakkerij;
bakkerij; koningin,
koningin, heldin,
heldin,
hertogin; bloemist,
bloemist, socialist,
socialist,evangelist;
evangelist;sakrament,
sakrament,ornaornahertogin;
ment,
logement;
rariteit,
stommiteit,
kwaliteit;
kwetsuur,
ment, logemerit; rariteit, stommiteit, kwaliteit;
glazuur: azuren.
azuren. Maar:
Maar: harnas, majesteit.
majesteit.
glazuur;
Ondeugd, ongeluk,
ongeluk, oneer,
oneer, onrust,
onrust, ongeval,
ongeval, ondier,
ondier, ononOndeugd,
kruid.
kruid. Maar:
Maar: ondeugend,
ondeugend. ongewoon,
ongewoon, onbescheiden,
onbescheiden, onon270
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onaangenaam, en
noozel, onaangenaam.
en afleidingen.
afleidingen. Doch
Doch weer:
weer: onwaar,
onwaar,
onrijp,
en afleidingen.
afleidingen. Rampzalig,
Rampzalig, armzalig,
armzalig, gelukgelukonrijp, onvast en
Heldhaftig, manhaftig,
manhaftig. krijgshaftig.
krijgshaf'tig.
zalig_
zalig. Heldhaftig,
Deelachtig, vreesachtig,
Deelacbtig,
vreesachtig, waarachtig,
woonachtig (ach(achwaarachtig, woonachtig
tig
hebbende). Maar:
snoepachtig = hebbende).
Maar:g(>elachtig.
geelachtig, praatachtig.
praatachtig, snoepachtig,
kiaderachtig, waterachtig
waterachtig (achtig
gelijkendeop).
op).
tig, kinderachtig,
(achtig gelijkende
"Tonderbaar,
eerbaar, ongeneesbaar,
ongeneesbaar,onverom:erWonderbaar, achtbaar,
achtbaar, eerbaar,
gelijknamig, afkeerig,
afkeerig, afkomstig,
klaarbaar. Gelijktijdig,
Gelijktijdig, gelijknamig,
afkomstig,
armoedig,
bijgeloovig, Evangelisch,
Evangelisch, eucharistisch.
eucharistisch. afgoäfgoarmoedig, bijgeloovig,
disch,
nieuwmodisch. Frankisch.
.'rankisch.
clisch, apostolisch,
apostolisch, atlantisch.
atlantisch, nieuwmodisch,
Goddelijk,
degelijk, natuurlijk,
natuurlijk, aanvankelijk,
aanvankelijk. verantwoorverantwoorGoddelijk, degelijk,
delijk.
delijk. Mededeelzaam,
Mededeelzaam, arbeidzaam,
arbeidzaam, herb(~rgzaal11.
herbergzaam, opmerkopmerkzaam.
moedeloos, trouweloos,
trouweloos, zinzinzaam. Goddeloos,
Goddeloos, haveloos,
haveloos, moedeloos,
neloos. Doch:
Doch: hopeloos,
hopeloos. reddeloos,
reddeloos, argeloos,
argeloos. zedeloos,
zedeloos, raradeloos,
enkele andere.
andere. Daarentegen
Daarentegen steeds:
deloos, en
en enkele
steeds: goddeloosheid,
goddeloosheid,
moedeloosheid.
zedeloosheid, enz.
enz.
moedeloosheid„ hopeloosheid.
hopeloosheid, zedeloosheid,
I.ettcrkundig.
taalkundig.
lH'elkundig.
gen~~skundig.
Letterkundig, taalkundig, heelkundig, geneeskundig-.
Kruise\ingsch.
zi.jdelingsch. rakelingsch.
rakelingsch.
liruiselingsch, zijdelingsch,
Binnenwaartseh.
I'u~ge\\'aartsch, achterwaatsch,
IH~hterwaatsch.
O,JBinnenwaartsch, ruggewaartsch,
opwaartseh.
\V aartsch.
Nederlandsch, vaderlandseh.
buitenlandsch
Nederlandsch,
vaderlandsch, binnenlandseh,
binnenlandsch, buitenlandsch
Aanhoudend gezeur,
gezeur. oplettende
oplettende jongens,
jongens. innemend
innemend gelaat,
gelaat,
oploopend karakter,
karakter, uitilluntend
gedrag. Maar:
:\Iaar: aanhoudend
aanhoudend
uitmuntend gedrag.
7Jeuren,
in wijsheid
wijsheid uitmuntend,
uitmuntend. gestadig
gestadi.g
Aeuren,steeds
steedsoplettend.
oplettend, in
toegevend.
Aanwezende
Cod. menschlievend
menschli('\-end gegeAanwezende leden.
leden, alnlogende
almogende God,
baar,
man.
baar, wellevende man.
Breedgeschouderde
Breedgeschouderde kerel, eerstgeboren kind.
kind, huogbejaurhoogbejaarde
man, kloekgespierde armen.
nauwgez(·t geweten.
de man,
armen, nauwgezet
Doorbreken (doorgebroken),
(doorgebroken), olllhalen
lomgehaald), dooromhalen (0mgehaald),
doorwerken
(doorgewerkt), ond('rgaan
(ondergegaan), onderwerken (doorgewerkt),
ondergaan (onclergegaan),
onderkomen
(ondergekomen). o~-erhrengen
(O\l'l'gebracht),
o,-erkomen (ondergekomen),
overbrengen (0\
(‘rgebracht), overhalen
(overgehaald).
"oldoen
i'volgedaan.
,-oorgaan
(voorhalen (overgehaald), voldoen (volgedaan , voorgaan (voorgegaan),
voorkomen
(voorgekoll1en).
Maar:
doorboren
(door(voorgekomen).
gegaan),
(omzet). omlijsten
omlijsten(omlijst),
(omlijsti, doorsverken
doonverken
boord).
boord). omzetten
omzetten omzet),
(doorwerkt),
(ondergaan). onderkruipen
onderkruipen (onder(onderAoorwerkt), onderguun
ondergaan (onclergaan'„
overdekken(overdektl,
(overdekt),overlijden
overlijden(overleden.),
(overleden), volvolkropen)
iropen) overdekken
doen (voldaan).
(voorzegd).· Nu:
:-';u: doorbraak,
doorbraak.
(voldaan), voorzeggen
voorzeggen (voorzegd).
voorbehoud,
omhaal, onderscheid,
onderscheid, onderhoud,
onderhoud, ondergang.
ondergang.
voorbehoud, omhaal,
Doch
weer: doorbreking (doorbreken),,.omhaling
(doorbreken)". omhaling (omha(omhaDoch weer:
len),
overlevering (overleveren),
(overle\·eren). voorzegging
,-oorzegging (voo-rzeggen),
(voorzeggen ,!-.
len), overlevering
=-0

271

dan: doorboring (doorboren),
(doorboren), voldoening (voldoen),
~voldoen), omOIllEn dan:
(omlijsten), onderbreking
(omgeven), omlUsting
omlijsting _(omlijsten),
onderbreking(on(ongeving (omgeven),
(onderbreken), vo-orzegging
voorzegging (voorzeggen).
(voorzeggen)_
dorbreking (onderbreken),
Voorzichtigheidshalve, ambtshalve.
MonVoorzichtigheidshalve,
ambtshalve. plichtshalve. Monplotseling. Zijdelings,
Zijdelings, kruiselings,
kruiselings, halvelings.
halvelings_
deling, plotseling.
twintigmaal, honderdmaal,
honderdmaal, menigmaal.
menigma.al. DuiTienmaal, twintigmaal,
zendvoud! drievoud, vijfvoud. Achterwaarts,
Achterwaarts, voorwaarts,
zendvoud,
Uwentwege, zijnentwege.
zijnentwege. Driewerf,
Driewerf, dikwerf.
dikwerf.
zijwaarts. Uwentwege,
Trapsgewijze, stoetsgewijze,
stoetsgewijze, stapsgewijze.
stapsgewijze. Luidkeels,
I.uidkeels,
Trapsgewijze,
eensklaps,averechts,
averechts, blootshoofds, barrevoets
barrevoets
aanstonds, eensklaps,
bijwoorden, voegwoorden
voorzetsels op
op s_.
s: Maar bij
voegwoorden of voorzetsels
en alle bijwoorden,
achtereenvolgens, althans,
althans, alvouitzondering :: achterbaks, achtereenvolgens,
rens, bijtAids,
bijtijds, binnensmonds,
binnensmonds, derhalve,
desnoods, gelijkgelijk
derhalve, desnoods,
rens,
vloers,hedendaags,
hedendaags,nieuwerwets,
nieuwerwets,omzeggens,
omzeggens, overhands,
vloers,
overhoeks, terloops,
terloops, rechstreeks, vanouds, wederziulds.
wederzijds.
overhoeks,
Wanhoop, wanschepsel,
wanschepsel, wandaad,
wandaad_ wangedrag, wangeWanhoop,
drocht. wangeloof,
wanorde. Daarentegen:
Daarentegen: Wanhopen,
Wanhopen, wa.nwandrocht,
wangeloof, wanorde.
schapen, wanklinkend,
wanklinkend, wantrouwen,
wantrouwen, wanordelijk
wanordelijk (die
(die
geen
naamwoorden zijn).
geen -naamwoorden
:\.artsbisdom,
aartsdeugniet, aartsdiaken,
aartsdiaken, aartsengel,
Aartsbisdom, aartsdeugniet,
aartsvader, aartsvijand.
aartsvijand. Doch
Doch weer:
weer: aartsdom,
aartsdom, aartslui,
aartslui,
aartsvader,
aartsgierig,
aartsvaderlijk,
aartspriesterlijk
(geen
naamaartspriesterlijk
(geen
naamaartsgierig, aartsvaderlijk,
1)_
woorden
woorden!).
Procurator,
motor;
Procurator, ventilator,
ventilator,senator,
senator, humor,
humor, doctor, motor;
ventilators,
doctors, motors,
motors,enz.;
enz.;maar:
maar: procuraventilators, senators,
senators, doctors,
\-entilatoren, senatoren,
doctoren, motoren,
motoren, professenatoren, doctoren,
toren, ventilatoren,
soren;
konlÏek, publiek, enz. Verder
politiek, fabriek,
fabriek, komiek,
soren, politiek,
accusatief,
advokaat, akademie,
akademie, alcohol,
accusatief, achtermiddag,
achtermiddag, advokaat,
alfabet, algemeen,
allebei, alleen,
alleen, allerbest,
allerbest, Allerheialgemeen, allebei,
ligen,
alwijs, ananas, anderhalf, apostaat, appeligon, aI:erlei,
al!erlei, alwijs,
tijt, armelui, Aschwoensdag, azalea,
azalea, balkon, beton, bizonder, boerenknecht, boerenzoon, lokaal, buLengewoon
buiengewoon
burgemeester,
cacao (kakou), canon
(in de
de mis),
mi:;), casino,
casino,
canon (in
burgemeester, cacao
catalogus,
christenmenseh, chrysanceremonie, christenmensch,
catalogus, cement, ceremonie,
themum, cichorei,
kon~ul, courant, decimaal,
demokratie,
decimaal, demokratie,
cichorei, konsul,
doksaal, donkerrood,
donkerrood, dooLtom,
doof",tom, Driekoningen, driewielkar,
kar, dubbelpunt, dynamo,
dynamo, eerwaard,
eerwaard, elkaar, elkeen, ellende, evenaren,
evennaaste,
fontein, garanevenaren, evennaaste, exemplaar,
exemplaar, fontein,
tie,
garnaal,
garnizoen,
gastvrijheid,
generaal,
genie,
tie, garnaal, garnizoen, gastvrijheid, generaal, genie,
godgan:c.ch,
g02dendag,
goedkoop,
hagedis,
harmonium,
godgan:L- ch, go2dendag,
hagedis, harmonium,
hartenvrouw,
hazenwind, heelal,
heelal, heisa,
hoeveel, hoogehartenvrouw, hazenwind,
heisa, hoeveel,
hc:ogeschool,
horizon,
houwitser,
iedereen, ininpriefoi.ter,
priester, hcogeschool, horizon, houwitser, iedereen,
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sekt, interest,
interest, jongeheer,
jongeheer, kabouter,
kabouter, kameel,
kanleel,l(anari~,
kanarie,
sekt.,
kanunnik,
kaoetsjoek,
kanon,
kantoor,
karakter, katrol,
katrol,
kanunnik, kaoetsjoek, kanon, kantoor, karakter,
klaroen, klavertien,
klavertien, klimaat,
klimaat,klimop,
klimop,koekeloeren,
koekeloeren, kolokolonie,
komedie,
kommapunt,
kwajongen,
lavabo,
lucifer
ni.; komedie, kommapunt, kwajongen, lavabo, lucifer (e(e
= dof),
magazijn,meemee--=
dof),luilekkerland,
luilekkerland,luitenant,
luitenant, madelief,
madelief, magazijn,
mejuffer,me:odie,
me:odie,menecr,
meneer,
Moec!er-Ovente,nanadoogen, mejuffer,
Moecler-Overste,
komeling, namiddag,
namiddag, nieuwjaar,
nieuwjaar,nieuwjaarsavond,
nieuwjaarsavond, NoonNoorûkomeling,
Oosten, normaalschool,
nornlaalschool, oceaan,
oceaan, oliesel,
oliesel, omvangrijk,
omvangrijk, ononOosten,
derzeeboot, Onze-Lieve-Vrouw,
Onze-Lieve-Vrouw, openbaar,
openbaar, opperwachtopperwachtderzeeboot,
meester, opreeht,
oud-strijder, paarlemoer,
paarlemoer,Paaschavond,
Paaschavond,
meester,
oprecht, oud-strijder,
Palmzondag, papegaai,
pedaal,plantsoen,
plantsoen,platplatPalmzondag,
papegaai, pastoor, pedaal,
platteland, poëzie,
poëzie, profetie,
profetie, relikwie,
relikwie, roman,
roman,
tegrond, platteland,
rozenhoedje, schapraai,
schapraai,scharlaken,
scharlaken, schermutschermut
roodekool, rozenhoedje,
selen, scherplang,
selderij, spelemeien,
spelemeien, stadhuis,
stadbuis, station,
station,
selen,
scherplang, selderij,
sultan, tabak,
tabak,tabel,
tabel,tamboer
taluboer
(trommelaar),
sterkedrank, sultan,
(trommelaar),
(trommel), telefoon,
terpentijn, tierelieren,
tierelieren,tortortamboer, (trommel),
telefoon, terpentijn,
pedo, tunnel,
tunnel, vaarwel,
vaarwel,vaderons,
vaderons,vastehavond,
vastenavond, vennoot,
vennoot,
pedo,
verhalvezolen, vijffrankstuk,
voornaam(hoedw.),
(hoedw.), vooroorvooroor
verhalvezolen,
vijffrankstuk, voornaam
deel, vrijmetselaar,
vrijmetselaar, waanwtjs,
waanwijs, wederopbouw,
wederopbouw, weesgegroet,
weesgegroet,
deel,
woestijn, zeereerwaarde,
zeereerwaarde. zoetekoek,
zoetekoek, zoetem
zoetemelk.
zoet
woestijn,
elk, zoet
hout, zooveel.
bout,
Ananiis, Andreas,
Andreas, Antichrist,
.\.ntichrist,
Amsterdam, Ananiis,
Ambiorix, Amsterdam,
Ant.iochus, Arius,
Barabbas, Beëlzebub,
Beëlzebub, Benjamin,
Benjamin, Chris
Chris
Antiochus,
Arius, Barabbas,
tophorus,
Domitophorus, Chrysostomus,
Chrysostomus,Damaskus,
Damaskus, DendcrleeulV,
Dendcrleeuw, Dominikus,
Eleazar, Elias,
Elias, Ezechias,
Ezechias, Gethsemani,
Gethsemani, Gomorrha,
Gomorrha,
nikus, Eleazar,
's-Gravenhage,
Hieronymus, Isaias,
Isaias, Je
Je
's-Gravenhage,Uelena,
Helena, lIerkuies,
Herkules, Hieronymus,
hova,
Jeremias,
Kapharnaüm,
Lazarus,Maastrieht,
.)Ia
hova, Jeremias, Kapharnaiim, Lazarus,Maastricht, Ma
gelhaans,
Maria, Marokko,
Marokko, IVIathias,
Mathias, Melchise
Melchise
gelhaans, Manasse,
Manasse, Maria,
dech,
Messias,
Mississippi,
Monaço,
Nabuchodonosor,
Niadeck Messias, Mississippi, Monaco, Nabuchodonosor, Niagara,
Ninive,
Noord-Brabant,
Nikolaas,
Oo,;tcnde,
Oostgara, Ninive, Noord-Brabant, Nikolaas, Oostende, OostVlaanderen,
Philemon, Piëmont,
Piëlnont, Pilatus,
Pilatus, Tobias,
Tobias,ZachaZachaVlaanderen, Philemon,
rias, Zuid-Afrika,
Zuid-Afrika. Zuiderzee.
Walhalla.
Zuiderzee, Walhalla.

Ouden
moet men
men eeren,
eeren,
Ouden moet
Jongen
men leeren,
leeren,
Jongen moet men
Wijzen
men vragen,
vragen.
Wijzen moet
moet mcn
Dwazen
verdragen.
Dwazen stil verdragen.
N-B [8
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INHOUD
--

TEKST
TEKST

(D~ gedichten
gedichten zijn
zijn met
met een
een *
* geteek.d.)
geteekend.)
(De

Nummers
Nummers
Guido Gezelle
Kruisken
...
...
...
Het Kruisken
A. Walgrave)
GezeIIe (naar
(naar S. Dequidt en A.
Guido Gezelle
Kerkhofblommen
GezelIe
•••
Guido Gezelle
, ,-,.
Kerkhofblommen
•••
De Mis
Mis op
op de
de Hoogte
Hoogte
Dr Fr.
Fr. Daels
Dr
.••
4.
4· De
K. Elebaers
•••
•••
...
5.
5· In 't Gasthuis
6. René, een Kerel van Vlaanderen
J.
J. Callewaert
N aar Frankrijk
Frankrijk
De Clercq
Clercq
R. De
R.
••.
.••
...
*7.
*7· Naar
*8. Brief uit
Theo
Brake
ls
•••
uit Frankrijk
Frankrijk
Brakels
...
...
Laey
Doedelzak
O.
K.
De
...
De
Doedelzak
*9.
••
O.
K.
De
*9·
10.
De Krekelschool
Fr.
Van Eeden
Fr. Van
•••
...
to. De
*11.
Krekels en
A.
v. Scheltema
A. v.
*Ti. De Krekels
e'n de Wandelaar
12.
Vos
Stijn Streuvels
•••
•••
Reinaert de Vos
U
it
het
Leven
van
Roobaard
J. Grietens
.
Leven
van
(3.
Uit
13·
Gulzigheid
K.
De Laey
O.
O.
K.
De
•••
•••
...
414.
"'14·
Het Bloemenjaar
... L. Reypens
.
•••
4 i 5.
*15·
10.
Op Patrouille
Patrouille
E. Claes
Claes
... E.
..
•••
...
to. Op
Zalig de Zachtmoedigen
Zachtmoedigen
E. Belpaire
...
••.
17. Zalig
17·
*18. October
A. Steenhoff-Smulders
•••
•••
Gift
...
...
...
... L. Reypens
Moeders Gift
*19. Moeders
*19·
zo.
dag Karavaanreis
... B. Zuure
•••
Een dag
20. Een
Z!.
rund i
B. Zuure
•••
•••
...
.••
...
Urundi
21. U
22.
...
A. Coussens
•••
...
.
...
22. Dinny
B.
B. Van Meurs
••.
...
•••
•••
*23. Allerzielen
*23·
sprekend Portret
B.
..
B. Van Meurs
...
*24. Het sprekend
*24·
Vogel
... A. Steenhoff-Smulders
*z,.
••.
*25. Een Vogel
•••
z6.
•••
•••
... A. Snieders
.798'
B.er in
in 1798'
De Boer
26. De
Kruis
A. Schei
ris
...
Scheiris
•••
•••
•••
'527. Het
Het Kruis
"z7·
28.
Beeldhouwer
J.J. Crick
Crick
tot Beeldhouwer
Schoe-nlapper tot
28. Van Schoenlapper
Broedergroet
L.
*29·
L. Lambrechts
...
•••
"29. Broedergroet
•..
de Kolenmijn
Kolenmijn
E. Heimans
...
•••
•••
3o. In de
3°·
De Nood van
Sinter Klaas
F.
Timmermans
F. Timmermans
van Sinter
31.
31.
Sneyssens
*32.
A. Rodenbach
Rodenbach
...
•••
•••
*32. Sneyssens
•••
*i.
2.

2'14
.14

Bladz.
77
77
12

16
i7
19
25
26
28
29
,-

3°
33.1
,,,

34

37
3388
39
44.1
4422
43
45
4466
47
;5.1
53
5.3
SJ
54
57
8
55,8
61
61
64
66
66
6
776

33·
34·

35·
"'36.
37·
38.
39·

"'40.
41.

42 .
*43·
*44·
45·

46.
*47·

48.
49·

50.
*51.

52 .
*53·

*54·
55·
56.
*57·

58.
59·
60.
*61.
62.
*63·
*64·
*65·

66.
*67·
*68.

6c;.
7°·
7t.
*72.
73·
*74·

DE schoone Sproke
A. Steenhoff-Smulders
N apoleon's vlucht uit Rusland
J. Kleijntjens
Het Kerstekind
... Stijn Streuvels
Kerstnacht aan den Ijzer
... A. Van I)riessche
Kerstmis 1917
Vlucht naar Egypte
. .. Th. Van Tichelen
Arie Sanden
Jan
Marie Boddaert
Ballade
Dirk Huyzer
J. Van Maurik
N aar Engeland.
H. Thans
De Koetse
O. K. De Laey
Winterstilte
J. van der Waals
.
J. De Cock
Schaatsenrijden
Van een Merel
A. Van Driessche
De Bedelaar
... O. K. De Laey
Zalige Aleydis
J. Hammenecker
Pater Damiaan
S. Rombouts
Pater Damiaan op Hawaï
K. v. Kessel
De Kinderen van « De Soetewey»
:\. Nahon
Balder'" Dood
Strijd
Lr. M. Jozefa
Hoort, 't 15 de wind
C. GezeJle
Bullen en Bi eenen
E. Fleerackers
Dt' Brief naar den Soldaat
H. Conscience
Hemel-Huis
R. De Clercq
De Gebroeders Van Raemclonck
Joe English
Door de Moddervlei
Chr. De Wet
C. L. Leipoldt
Japie
... H. Ram
Slachtoffers voor Transvaal
't Is met ham gedaon
B. Van' Meurs
'Vondel
Kinderlijk
Ik weet twee bloemekens staan
J. De Voght
Van Zon Zaliger
R. Vermandere
Boem! Boem!
B. Van Meurs
Elckcrlijc-F emina
Fl. Prims
De Pad en de Wouw
I. Struyf
Tropenregen
B. Zuure
Voor Pilatus
C. Verschaeve
Het Laatste Avondmaal
. .. Vondel
Van een groot Schilder
J. Van Dinter
Een Duiveltje In Huis
B. Van :\1eurs

79

82
85
89
90
92
95
98
100

104

JOi
108
108
112

"4
"5

118
1I9
121
12 3

12 5
126

127

135
14 1

14 2
145
147
15 1

15 2
160
160

16z
163
166
167

169
17 1

173
175
177
IN
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•••
•••
De Nachtegaal
••.
•••
•••
Mina
...
•••
...
*77· Wildzang
*77.
*"8
O. L.
L. Vrouw van Vlaanderen
Vlaanderen
*78. O.
Gods ...
79· Van een Dienaar Gods
79-

75·
75.
76.
76.

/ •

*80.
*80.
*81.
*81.
82
*83.
*83·
84.
84·
*85.
*85·
86.
*87.
*87·
*88.
*88.
*89.
*89·
9o.
90 .
*91.
*91.
*9 2 .
*92.

*93·
*93*94·
*94.
*95·
*9.5.
6.
996.
*97·
*97.
98.
98.
*99.
*99·
100.
Ioo.
101.

102.
lo 2.
10
103.
3.
*T04.
T0
* 4·
105.
10
5.
*106.
*I06.
107.
"-4107.
*108.
*T09.
*T09·
110.
IO.
I I I .

112.
*113·
*113.

114·
114.

276

••

•••

C. Gezelle
Vondel
.
...
A. Cuppens
Cuppens
...
Fr. De Hovre.
.
J. Eeckhout
Eeckhout
•••
... V. Loveling
•••

Kinderbede
•
•••
Kinderbede
...
Buitenmeisje
•••
Het Buitenmeisje
••
... A. Steenhoff-Smulders
Steenhoff-Smulders
Wenschen
...
...
V rouwke aan
aan den
C. Eeckels
't Lieve Vrouwke
den boom
boom C.
J.
Van Bertus
Bertus en den
den Duivel
Duivel . ...
J. De
De Cock
Cock
Van
•••
L. Dosfel
dood gevonden
gevonden
••
Abel dood
bij de Zouaven
•••
J. Persyn
Schaepman bij
...
••• ••
A. Van Cauwelaert
Maar toen de dag
Zr. Maria
Maria Jozefa
... Zr.
Bloeiende Linde
. ••
Kastanje
Tony De Ridder
Ridder
...
Tony
Bloeiende Kastanje
...
J. De
De Cock
Cocl<!
..
•••
•••
Fietsen
Zr. M. Jozefa
••.
Een Trosken
•••
C. Verschaeve
Philips Van Artevelde
.••
Philips
Klokke Roeland
A.
Rodenbach
•••
••.
•••
Zonnekind
Zr.
M. Jozefa
••
...
Zr.
M.
•••
De Waterlelie
Waterlelie
Fr.
Van
Eeden
Fr.
Van
•••
•••
...
Waterlelies
J.
P.
Thijsse
De Waterlelies
•••
•••
J.
P.
...
De Leeuwerik
A. Steenhoff-Smulders
•••
...
Het Vlaamsche Volk •••
... H. Verriest
N oenegalm
D. Vanhaute
Noenegalm
•••
••
Zomernacht in Noorwegen
F. Rutten
Rutten
• ...
Zomemacht
De: gruwelijke
gruwelijke Nacht
Nacht
E. Vermeulen
Vermeulen
De
•••
...
In de Vlage
Stijn
Streuvels
Stijn Streuvels
•••
•••
•••
Op
wandel met
met Guido
Guido Gezelle
•••
Op wandel
G ezelle
Het Schrijverke
••• Guido Gezelle
Mariakindje
Van Dinter
JJ.. Van
• ••
•••
De Boomen ,an
• ••
van Tongerloo
Zr. M.
Zr.
M. Jozefa
Zeebad
K. De
De Laey.
'O. K.
... "'0.
...
Na
den Storm
Storm
Soera Rana
•••
•••
Na den
••
Vondel
Jozef in
Dothan
•
...
in Dothan
•••
•••
De
Vlieger
Fr. Verschoren
...
De Vlieger
•
Dieven
m Huis
Huis
J.J. Simons
Simons
Dieven in
• •
••
•••
Maria
der Missie
Missie
Theophilus
•••
••
Maria der
Hop
Zomerwind m
I.
Van Beugem
in Hop
•••
I. Van
Lavki
Prijsuitdeeling.
•••
•••
•••
••
Aanteekeningen bij
bij de kunstplaten • • •
{r
itsp·raakoefeningen
••
•••
•••
1Titsp.raakoefeningen

J.

.

18o
180
[81
181
184
[84
[855
18
186
[91
191
i9i1
[9
f922
19

[93
193
194
194
199199.
20Z
202
204
204
205
2°5
206
:206
~06
207
2°7
208
214
21
4
216
17
2217
217
21
7
220
221
225
225
226
2260
227
229
2292311
23
235
236
239
240
0
24
2411
24
243
24g
8
24
25'4
254
255
256
6
25
256
256
260
267
26
7

—

J.
I. -

PLATEN

-—

Kl.i
NSTPLATEN
KUNSTPLATEN

blz.

Vader
en Moeder
J. Lagae
Vader en
••
•••
••
Guido Gezelle
J. Lagae
•••
••
•••
••
N a de
de Begrafenis
Begrafenis
Th.
Verstraete
Na
•••
•••
De Berechtin~
Th. Verstraete
Berechting
•••
•••
•••
•••
Moeder
en
Kind
•••
••
•••
Moeder
Kind
J.j. Lagae
Lagae
6. Gedenkteeken Overmeire
Overmeire
A.
A. De Beule
•••
7. Gedenkteeken Mol
A.
•••
••
A. De Beule
8.
Jan
Steen
8. Sint Niklaas
•••
•••
Jan Steen
9.
P.
Breughel
9. De Kindermoord
•••
10.
droeve Tijding
Tijding
Bource
1o. De droeve
•••
11.
Ijsvermaak
...
P.
Breughel
1. IJsvermaak
..
•••
•••
•••
12.
Naar den
den Rozenkrans
Rozenkrans
Th.
Verstraete
12. Naar
••
l'h. Verstraete
•••
13.
Het
Laatste
Avondmaal
...
Dirk
•••
13.
Laatste Avondmaal
...
••• Dirk Bouts
14.
hampagnat
14. Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat
C
15.
... E. Laermans
15. De Doode
•••
•••
16.
Na
den
Storm
J.j• Israels
Israels
16. Na den Storm
•
•••
I.

()
tJ

2.
3.
3.
4.
4.
5.
5·

I I

2.

•• •

• •

Il.
PENTEEKENJNOEN
II. --- PENTEEKENINGEN
eramer: bl.
bl. So,
8 •.
8o, 81.
1. Rie
Rie Cramer:
Joe
English: bl.
bI. 89,
143. 145,
145, 146.
146.
Joe English:
89, 143,
3.
Jules Fonteyne: bl. 87.
3. Tules
4.
185,21;,221.
223·
77, 91, 17S,
178, 185,
215, 221, 223.
4. Jozef Speybrouck: bl. 77,91,
66, 69,
Timmermans. bI.
bl. 66,
5·
69, 75.
75.
5. Felix Timmermans:
Bulcke: 117,
6. Godelieve Yan
df>n Aulcke:
117, 196,
196, 216.
216.
Van den
I.

2.
2.

7.
7·

Joz: 255.
Joz:
255·

115
5

20

44
44
54
54
59
59
72

93
93
102
110
I10

164
176

187
200
242

Uitgaven der Broeders Maristen, Pitthem. (W.-Vl.)
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Lustig Volkje --

Reeks leesboeken voor de
Lagere School. Geïllustreerd door Joz.

elk 2.50
1. 2 en 3 voor het eerste leerjaar.
1.50
Handleiding
32 Legblokjes in stevig karton. met zakje 1.20
elk 2.50
4 en 5 voor het tweede leerjaar.
3.00
Handleiding
6 voor 't derde leerjaar (om binnen kort te verschijnen)
7 voor tt vierde leerjaar (om binnen kort te verschijnen)
8 voor 't vijfde leerjaar (om binnen kort te verschijnen)
9 voor 't zesde leerjaar (ter perse)

Nieuwe Bloemen (Lustig Volkje

10) 3e Druk

Letterkundig leesboek voor jongens en meisjes van 12 tot
15 jaar. Uitetst geschikt voor Vierde-Graadklassen, Colleges en Middelbare Scholen.
Met prachtige platen en foto's van schrijvers. 277 blz. 8.00

Eenvoudige letterkundige Ontledingen -- Handleiding bij "Nieuwe Bloemen"
212 blz 12.00
INHOUD:
1. Inleidende beschouwingen over 8esthetische opvoeding ;
2. Het noodige uit de woordkunst ;
3. Methodiek van het vak;
4. 100 Letterkundige Ontledingen en Besprekingen van
201738_082
broe216nieu02
Nieuwe bloemen

werken.

10.00

